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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»: 
 
Звіт щодо аудиту комбінованої фінансової звітності 
 
Думка 
 
Ми провели аудит комбінованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» та 
інших компаній, що разом утворюють Банківську групу «УКРСИББАНК» (надалі – «Банківська група»), 
що складається з комбінованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року, та комбінованого 
звіту про сукупний дохід, прибуток або збиток, комбінованого звіту про зміни у власному капіталі та 
комбінованого звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до 
комбінованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
 
На нашу думку, комбінована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах комбінований фінансовий стан Банківської групи на 31 грудня 2021 року, та її комбіновані 
фінансові результати і комбіновані грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Положення Національного банку України (надалі – «НБУ») №254 від 20 червня 
2012 року «Про порядок регулювання діяльності банківських груп», як більш детально описано в 
основі бухгалтерського обліку, що викладена в Примітці 3. 
 
Основа для думки 
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит комбінованої 
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банківської групи згідно з 
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(«Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту комбінованої 
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
 
Пояснювальний розділ – основа бухгалтерського обліку  
 
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 3 до цієї комбінованої фінансової звітності, в якій пояснюється 
основа бухгалтерського обліку. Ця комбінована фінансова звітність була підготовлена у зв’язку із 
виконанням вимог НБУ відповідно до Положення НБУ №254 від 20 червня 2012 року «Про порядок 
регулювання діяльності банківських груп». У зв’язку із цим ця комбінована фінансова звітність може 
виявитися непридатною для використання в інших цілях. Нашу думку не було модифіковано щодо 
цього питання.
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Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності  
 
Комбінована фінансова звітність, що додається, була підготовлена з урахуванням того, що Банківська 
група продовжуватиме свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено у Примітках 2, 3 та 29 до 
комбінованої фінансової звітності, з 24 лютого 2022 року вплив триваючих військових дій в Україні, 
масштаби їх подальшого розвитку, терміни припинення цих дій та остаточне вирішення є 
непередбачуваними та негативно впливають на діяльність Банківської групи. Ці умови, поряд з 
іншими питаннями, викладеними в Примітці 3, вказують на те, що існує суттєва невизначеність, що 
може поставити під значний сумнів здатність Банківської групи продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Плани керівництва щодо цих питань також представлені у Примітці 3 до 
комбінованої фінансової звітності. Ця комбінована фінансова звітність не містить жодних коригувань, 
які можуть виникнути в результаті цієї невизначеності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього 
питання. 
 
Ключові питання аудиту 
 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими 
під час нашого аудиту комбінованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались 
у контексті нашого аудиту комбінованої фінансової звітності в цілому та враховувались при 
формуванні думки щодо цієї комбінованої фінансової звітності. Ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань. На додаток до питання, описаного в розділі «Суттєва невизначеність, що 
стосується безперервності діяльності», ми визначили, що питання, описане нижче, є ключовим 
питанням аудиту, яке буде повідомлено в нашому звіті. 
 

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

Резерви на покриття очікуваних кредитних 
збитків за кредитами та авансами клієнтам 

  

Банківська група оцінює резерв на покриття 
очікуваних кредитних збитків за кредитами та 
авансами клієнтам за амортизованою 
собівартістю із використанням моделей та 
методик згідно з вимогами МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти».  
 
Моделі та методики, застосовані для розрахунку 
очікуваних кредитних збитків, використовують 
дані як із зовнішніх, так і внутрішніх джерел, а 
також комплексні та суб’єктивні судження 
керівництва Банківської групи.  
 
До основних сфер суджень та оцінок стосовно 
визначення суми резерву на покриття 
очікуваних кредитних збитків за кредитами та 
авансами клієнтам за амортизованою 
собівартістю належать: 
 

 оцінка істотного збільшення кредитного 
ризику та ризику настання дефолту для 
визначення етапу зменшення корисності 
кредитів та авансів клієнтам за 
амортизованою собівартістю; 

 Ми оновили наше розуміння процесів та 
контрольних процедур Банківської групи щодо 
визначення істотного збільшення кредитного 
ризику і ризику настання дефолту та оцінки 
очікуваних кредитних збитків за кредитами та 
авансами клієнтам. 
 
За допомогою наших фахівців з кредитного 
ризику та актуаріїв ми оцінили методологію, 
моделі та методики, використані керівництвом 
Банківської групи для визначення істотного 
збільшення кредитного ризику і ризику настання 
дефолту та оцінки очікуваних кредитних збитків, 
на предмет відповідності вимогам МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти». 
 
Наші аудиторські процедури щодо резерву на 
покриття очікуваних кредитних збитків, які 
оцінювались на колективній основі, 
передбачали наступне: 
 

 Для резерву на покриття очікуваних 
кредитних збитків за кредитами, наданими 
корпоративним клієнтам, ми провели аналіз 
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Ключове питання аудиту  Як відповідне ключове питання було 
розглянуто під час нашого аудиту 

 оцінка очікуваних кредитних збитків з 
урахуванням макроекономічних прогнозів та 
історичної інформації щодо понесених 
кредитних збитків. 

 
Розрахунок резервів на покриття очікуваних 
кредитних збитків за своєю природою вимагає 
застосування суджень. Ми вважаємо це питання 
ключовим питанням аудиту по причині 
складності методології, суб’єктивності певних 
припущень, використаних у моделях та 
істотності суми кредитів та авансів клієнтам, як 
викладено у Примітках 4 та 23. 

змін у внутрішніх рейтингах позичальників 
протягом року, змін в умовах договорів та 
затримки виплат, проаналізували вплив 
пандемії COVID-19 на галузі економіки, в яких 
працюють підприємства із кредитного 
портфеля Банківської групи, перевірили 
наявні прогнози щодо економічного 
зростання та оцінили можливий вплив на 
очікувані кредитні збитки.  
 

Стосовно імовірності дефолту та рівня збитку 
у випадку дефолту ми провели аналіз 
чутливості імовірності дефолту, включаючи 
вплив макроекономічних коригувань, 
величини та типу застави, та оцінили 
можливий вплив на очікувані кредитні збитки.  
 

 Для резерву на покриття очікуваних 
кредитних збитків за кредитами, наданими 
клієнтам-фізичним особам, ми залучили 
наших внутрішніх фахівців з кредитного 
ризику та актуаріїв для оцінки доречності 
використання моделей, включно із 
сегментацією для портфелів кредитів з 
аналогічними характеристиками ризиків. Ми 
оцінили доречність суджень керівництва 
щодо методик розрахунку, визначення 
істотного збільшення кредитного ризику, 
імовірності дефолту та рівня збитку у випадку 
дефолту, періоду статистики, використаної 
для визначення імовірності дефолту, 
макроекономічних коригувань і провели 
альтернативний розрахунок на основі 
відповідної внутрішньої та зовнішньої 
історичної інформації та прогнозних 
очікувань. Ми порівняли отримані результати 
із розрахунками керівництва. 
 

Ми перевірили повноту і точність історичних 
даних, використаних у колективних моделях, 
а також звірили прогнозні вхідні дані до 
зовнішніх макроекономічних прогнозів. 
 

Із використанням усієї доступної інформації 
щодо критеріїв істотного збільшення кредитного 
ризику та критеріїв дефолту, включно з кількістю 
днів прострочення, ми провели аналіз та оцінку 
правильності визначення етапу зменшення 
корисності. 
 

Ми перевірили повноту і точність розкриттів 
інформації, зроблених в комбінованій 
фінансовій звітності. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 
комбіновану фінансову звітність 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання комбінованої 
фінансової звітності відповідно до принципів, викладених у Примітці 3, та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання комбінованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 
 
При складанні комбінованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Банківської групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, 
крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Банківську групу чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Банківської групи. 
 
Відповідальність аудитора за аудит комбінованої фінансової звітності 
 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що комбінована фінансова звітність у цілому 
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 
користувачів, що приймаються на основі цієї комбінованої фінансової звітності. 
 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 

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

 Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю Банківської групи. 

 Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом. 
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 Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих 
аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що 
може поставити під значний сумнів здатність Банківської групи продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
комбінованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 
дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Банківську групу 
припинити свою діяльність на безперервній основі. 

 Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст комбінованої фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує комбінована фінансова звітність операції та події, 
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту комбінованої 
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 
висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  
 
24 червня 2021 року на засіданні Наглядової ради, органу, що наділено найвищими повноваженнями, 
нас призначили аудитором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» та Банківської групи. 
З урахуванням продовження та поновлення призначень, ми виконували аудиторське завдання з 
18 червня 2018 року по дату цього звіту. 
 
Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звітом для Аудиторського 
Комітету. 
 
Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що ключовий партнер з аудиту 
та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Банківської групи при проведенні аудиту. 
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Основні відомості про аудиторську фірму 
 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ». 
 
Місцезнаходження та фактичне місце розташування аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, 48, 50a. 
 
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» внесене 
до розділів «Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України за 
№ 1973». 
 
 
 
 
22 липня 2022 року 
 
 
 
 
Сертифікований аудитор Наталя Самойлова  
 
 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів  
аудиторської діяльності 102404  
 
ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» 
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50a  
 



AKL~IOHEPHE TOBAPLICTBO ((YKPCL15~AHK)) (Ko~ 09807750)

KoM6iHoBaHIl~ 3BIT npo 4NHaHcoBIli~ CT~H

Ha 31 rpy~qHI 2021 P0KV

(y mucsi~ax yKpaIHCbKUX ~pueeHb)

31rpy~HR 31rpy~H~l
flpwMiTKw 2021 pony 2020 P0KV

AKTHBII

roTiBRa 7 2 723 482 3 559 826
ROWTH O6OB’~l3KoBHX pe3epBiB ‘/ HaL~ioHaJ1bi-ioMy 6aHKy YKpaIHI4 (~cF-lbY>>) i

KopoTKocTpoKoBi po3MiLL~eHH~ B HBY 7 3 227 053 3 042 109
KopecnoH~eHTcbKi paxyHKIl, A~flO3I1Tk1 Ta KP~Ak1Tk1 OB~~H~~T ‘/ 6at-u<ax 7 10 613 113 12 077 850
Kpe~1TwTaaBaHcI16aHKaM 8 13609427 11503446
floxi~i-ii 4NHaHC0B1 ~KTk1BH 26 4 924 3 398
Kpe~1TI1 Ta aBaHCII KJ1i€HTaM 9 28 460 146 21 068 175
IHBecTkIL4II B L~iHHi nanepw 10 16 694 530 18 309 865
OcHoBHi3aco6I4 11 1340074 1260240
IHBecTwL~ik1I1a HepyxoMicm 4 4
HeMaTepiaJlbHi aKTIIBI4 3a BHH~TK0M ry~~uiy 11 528 243 528 612
floToqHi no~arKoBi ~KTHBI4 - 231 930
Bi~cTpoL1eHi no~aTKoBi aKTI4BW 22 116 394 98 671

AKTWBM 13 npa~a K0PVCTyB~HH~I 12 195 929 274 723
IHWI ~iHaHcoBi aKTVBI.1 13 275 553 221 187
IHWI He4~iHaHcoBi aI~Tk1BI4 13 394 857 274 987

3A~AI1bHA CYMA AKTIIBIB 78 183 729 72 455 023

3050B’S13AHHR

K0WTII6aHKIB 2288 2947
floxiqHi 4NHaHc0BI 3o6oB’SR3aHHSR 26 12 040 4 587
Kowm KJ1i€HTIB 14 66 884 382 62 966 105
OpeHAHI 3O6OB’~l3aHHH 16 187 623 256 491
floToqHi no~aTKoBi 3o6oB’~I3aHHs~ 114 133 1 056
IHwi~iHaHcoBl3o6oB’~3aHHsl 15 1074469 743012
IHW1 HectNHaHcoBi 3o6oB’~3aHHsl 15 211 877 215 258

3AfAJ1bHA CYMA 306OB’~I3AHb 68 486 812 64 189 456

BJ1ACH1l~ KAflITAJ1

CTaTyTHM~1KaniTaJ1 17 5098771 5090256
EMici~Hiii~ ~OXiA 17 909 387 882 902
Hepo3noAiJ1eHk1~ npIl6yroK 3 688 728 2 292 378

3araJlbHa cy~a BnacHoro Kanirally, u~o Bi~H0cHTbC~ ~o BJ1acHIIKIB
MaTepllHcbKoro ni~~npIleMcTBa 9 696 886 8 265 536

tlacTKH y.iacTi, u.~o He 3a6e3ne’IyIoTb KOHTPOJIIO 31 31

3A~AJ1bHA CYMA BJ1ACH0~O KAflITAJ1Y 9 696 917 8 265 567

3A~AJ1bHA CYMA Bi1ACHO~0 KAflITAJ1Y TA 3050B’SI3AHb 78 183 729 72 455 023

•t4~~ /
11. ~ionyw, —- C T. B. CeMeH.

L~
~, is roJloBHI.fll 6yxranTep—Ha4aJlbHHKYnpaBJliHHsiro~oBa flpaB~i ~ ~. ~iHaHcoBoro Ta flOA~TKOBO~O O6~iKy~eflapTaMeHW

• — ~ ~. ~iHaHcia AT <YKPC~5bAHK>>

•~4% *

22 i1I’1flH~ 2022 ~OK~
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AKL~IOHEPHE TOBAPI4CTBO ((YKPCLIB&AHK)) (xoq 09807750)

KoM6iHoBaHIl~ 3BiT npo C~R~flHk1~ ~OXi~, flpl.I6yTOK a6o 36MT0K

3a p1K, ~lK1l~i 3aKiHqIlBca 31 rpy~qHa 2021 pony

(y mucwiax yKPG1HCbKUX epuoeHb)

3a 12 MiCsIL~iB 3a 12 MiC~L~iB

flpIIMITKII 2021 P0KV 2020 P0KV

flpoL~eHTHiL~oxo~i 19 3967597 3955595
flpoL~eHTHi BI4TP~TH 19 (311 098) (661 552)
RoMici~Hi ~oxo~i 20 2 661 775 2 273 153
KoMici~Hi BklTpaTI.1 20 (686 345) (607 187)
‘-1HCm~ npkl6yroK (36wroK) Bi~ onepa(41w 3 IHO3eMHOIO BaJlIorolo 600 137 529 758
‘-hlcTiiii npw6yroK (36HT0K) Bi/~ nepeoL~iHKI4 iHo3eMHoI BaJlIom (86 243) 69 693
LIiicT~l~ npIl6yToK (36wToK) Bi~q onepaL~i~ 3 ~iHaHcoBHMk1 iHcTpyMeHTaMll 3a

cnpa~e~yiii~oio BaPTICTIO ~iepe~ npkl6yTox a6o 36I4ToK 25 914 15 638
flpxôyToK (3611roK), aip BkIHHKaE Bi~ flP~flLlH~HH~ BI43HaHH~ 4iHaHcoBI.lx

aKTHBIB, O~iHeHI4X 3a ~MOPTH3OB~HOIO CO61BaPT1CT)O (52 851) -

IHwj onepaL~IHHi ~oxo,~v (B~iTpaTw) (32 288) 41 530

Lhlc.ri ~oxo~ii Bi/~ 6aHKiBcbKoI~~iiIIbHocri 6 086 598 5 616 628

BHTpaTI.i Ha BllflhlaTH npaL~i8HI4KaM (2 317 522) (2 158 820)
IHWi a/~MiHicTpaTI4BHi Ta OflepaL~iMHI BI.lTpaTkl 21 (1 221 842) (1 091 846)
AMopTii3aL~Hi BWTPaTI.1 (526 767) (469 189)

flpI46yToK 8i~ 3MeHweHHs~ KOPIICHOCTI Ta CTOPHYB~HH~ 361.ITKY Bi/~
3M~HW~HH$R KOPkICHOCTi (36wroK Bi~ 3MeHweHH~ KOPHCHOCT1), BH3Ha’.~eHi
3ri~HO 3 MC~3 9 23 (317 142) (310 607)

flpIl6yToK (36IlToK) Bi~ onepaL~Hoi~iRJ1bHocTi 1 703 325 1 586 166

IHWI npI~16ymH (36vTKw) 23 525 11 165

flpIl6yToK (36HT0K) ~0~ 1 726 850 1 597 331

BklTpani Ha cniia~y flO~aTKy (~oxo~i Bi~ flOB~PH~HH~ nol~aTKy) 22 (330 500) (284 908)

flpx6yrox (36xroK) 1 396 350 1 312 423

3aranbHa cy~a cyxynxoro ~oxo~y 1 396 350 1 312 423

flpx6yToK (36HroK), ~o Bi~HOCI1ThC~ ~o:

BjiacHHKiB M~T~PI4HCbKO~O niI~npMeMCTBa 1 396 350 1 312 423
L4aCTOK y-IaCTI, LI~O He 3a6e3ne-lyIoTb KOHTPOI1IO - -

IlpIl6yTox (36I1ToK) 1 396 350 1 312 423

CyKynHIl~i ~~oxi~ u~o Bi~qHocHmcR ~o:

BJ1acHHK1B M~T~~KHCbKO~O ni~npK€McTBa 1 396 350 1 312 423
~ y~iacTi, u.~o He 3a6e3neLlyIoTb KOHT~OJ1IO - -

3ara,lbHa cy~a CVKVrIH0~O ~oxo~y 1 396 350 1 312 423

flpii6yrox Ha O~H~ npocry aKL~iI0 (rpwBeHb Ha axi~iio) 18 1,45 1,39

flpIl6yToK Ha 0~H~ npH&,1e~osaHy ax ho (rpwBeHb Ha aKLVIO) 18 44,61 41,93

3aTBep~ eHo ~;0 BwnyCK~~~~

qCQ Q~14~Y(~bAHKI~4
J1.~JFon w, T. B. CeMeHIOK,
IoJloBa flpaBJ1iHH~ AT HK> ~-~4~44r roJ1oBHKI~ 6yxranTep — HaLlanbHL.1K YnpaBJ1iHH~I

\\ * ~iHaHcoBoro Ta no~aTKoBoro o6iiixy~~~~Jf’ ØIHaHciB AT ~YRPCMBbAHK~
~

22 JlI.IflHSR 2022 poxy
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AKL~IOHEPHE TOBAPI4CTBO (YKPCI15BAHK~ (xoq 09807750)

KoM6iHoBaHii~ 3BiT npo 3MIHW y BJ1~CHOM~ KaniTani

3a pix, S1KI.1~ 3aKiiiqiiBc~ 31 rpy~~~ 2021 P0KV

(y muc~~ax yKpaii.cbKux ~pueeHb)

BnacH~ KaniTaI1, LL~0 Bi~H0CHTbCq ~0 B,lacHIlKiB M~T~~IlHCbK0~0 fli~flpH€MCTBa

‘IacTKIl y~acri,
u~o He 3aranbHa cy~a

CTaTymH~ EMicii~HI1~ Pe3epBH Hepo3no~i,1e- 3a6e3ne~yIoTb wiacHoro
flpHMiTKM IcaniTan ~0Xi1i~ nepeoL~iHKI1 HH~ flpH6yTOK Ycboro KOHTPOJ1IO KaniTaily

3arnlwok CT~H0M Ha 31 rpy~~n 2019 P0KV 5 081 998 850 198 5 475 990 781 6 928 452 31 6 928 483

flpI.l6yToK(36wroK) - - - 1312423 1312423 - 1312423

3araJbHacyMacyKynHoro1~oxo~y3a2020pIK - - - 1312423 1312423 - 1312423

36uibweHHs~ KaniTaJly 17 8 258 32 704 - - 40 962 - 40 962
Biinjiara ~HBi~eH/~iB 17 - - - (10 826) (10 826) - (10 826)
BIi6yrrR pp’.IIpHiX ni~npk1€MCTB - (5 475) - (5 475) - (5 475)

3arnlwoK CT~HOM Ha 31 rpy~~~ 2020 P0KV 5 090 256 882 902 - 2 292 378 8 265 536 31 8 265 567

flpkl6yToK (36l4Tot<) - - - 1 396 350 1 396 350 - 1 396 350

3arajlbHa cy~a CyKyriHOrO ~oxo~y 3a 2021 p1K - - 1 396 350 1 396 350 - 1 396 350

36iJ1bweHH~I KaniTally 17 8 515 26 485 - - 35 000 - 35 000

3anMwoKcTaHoM Ha 31 rpy~~~ 2021 poicy 5098771 909387 - 3688728 9696886 31 9696917

—~
3aTBep~ eH0l~oB ~CK

j<~o~

•“xJI~.
J1.7vw~ ~ ~ T.B.CeMeHIoK,
roJ1C~anpaBI1iH 3 ¼KP MBBAH ronoBHH~16yxranTep—Ha’laJ1bHHKYnpaBniHHsR

. ~ ~ ~‘ ~ cpiHaHCoBoro Ta no~amoBoro o6iiii<y ~enapTaMeHTy c~iHaHcI6 AT ~YKPCM6BAHR~
.. ~ ç~4’

~%*~s~
22 JfllflH~ 2022 ~OK~
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AKLjIOHEPHE TOBAPIICTBO ((YKPCLIBBAHK)) (Ko4 09807750)

KoM6iHoBaHI.1~ 3BIT npo pyx ~~OWOBHX KOWTiB

~a p1k, RKk1~ 3aKiH4IlBcn 31 rpy~~~ 2021 ~OK~

(y mucwiax yffpaiHcbKux apUeeHb)

3a 12 M1CRL41B 3a 12 MICS1L4iB

flpHM1TICH 2021 P0KV 2020 P0KV

rpowoBi n0TOKH 814 (Me) onepa4i~HoI qianbHoai

flpoL4eHrwoTpHMaHi 3906927 3951970
flpoI4eHm cnnaqeHi (323 873) (678 205)
‘4iicre (36inbweHHa)/3MeHweHHR Bi1 onepai~i~i 3 Ho3eMHoIo BanIoToIo 600 137 539 868
flpwôyroK 8if~ eiqwKo4yBaHHa Kpe4IlTiB Ta asaHcis, cnwcaHwx paHiwe 23 171 628 146 491
‘-Ivcie (36inbweHHa)/3MeHweHHa 8iE~ onepaqi~ 3 ØiHaHcoehlMH eicrpyr~eiim&iii, a~o

oSniKoByIomcs 3a Cfl~8884flH80I0 BapTicrio ‘lepea npHöyToK a6o 36HT0K 20 083 21 679
KoMici~Hi 40X04H L140 0TpHMaHI 2 695 963 2 243 700
KoMici~lHi BHT~8TH L40 crulaqeHi (581 357) (582 285)
IHwi BHnJIaTH rpowoe~x KOWT1B 3a onepat~lHoio 41RflbHICTIO (46 202) 65 399
BvnnaTH npaL~IBHHKaM Ta BHflJlaTIl 814 ix IMeHI (2 308 282) (2 126 266)
AqMiHicrpameHi Ta iHW1 onepaL~Hi evnilaTH, wp cnnayeHi (1 182 983) (1 104 191)
flo4aTKH Ha npH6yToK cnnaqeHi, KnacHØiKoBaHi RK onepaL~iI4Ha 4iaJlbHicm (3 218) (8 618)

rpowoBi r1OTOKH B14 (qua) 0nepaqiC~HoI pisulbHoai 2 948 823 2 469 542

tIHcre (36inbweHHR)fSMeHweHHR oSoe’a3KoeIlx pe3epeie y HaL~ioHau1bHoMy 6aHKy

YKpaIHIl (217 365) (338 222)
‘Iwae (36inbweHHa)/3MeHweHHR K~~~HTI8 Ta aBaHCI8 6aHKIB (2 481 168) (6 421 893)
Ywae (a6inbweHHn)/3MeHweHHR Kp84HT1B Ta aBaHC1B KJ1iEHTaM (7 935 327) 551 029
9HaHI1 (flpIl6yTOK)/36HTOK 814 onepaL~II~l 3 4IIH8HCOBHMH iHcrpyMeHTaMH 33

CflP~88N1HB0I0 sapTicTio ~iepe3 npll6yroK a6o 36HT0K (325 937) 23 064
‘-lilac (36iIlbweHHa)/3MeHweHHR iHwIlX aIcrhlBiB (341 427) 204 989
41lcTe 36inbweHHa/(3MeHw8HHR) KOWT1B KP1CHT1B 5 639 002 12 925 917
‘-lacTe 3GulbweHHR/(3M8HweHHR) 1HWHX 3o608’aaaHb 478 049 43 198

qHcTl rpowoai flOT0KH 814 onepaL~IiiHoI 4iflflbHOCTi (BHKopHaaHi a onepaL4i~Hi~
41RflbI4OCT1) (2 235 350) 9 457 624

rpowoai ~I0-~OKK 814 (Ma) iH8eaH4ii~H0i4iRnbHocTi

flpil,q6aHHa 4IHHIIX nariepie (438 000 994) (597 109 638)
Haqxopf<eHHR 814 peani3aL~iI IH8ecTHL4i~i y L~iHHI nanepw 439 532 364 592 578 575
flpwq6aHHa OCHOBHHX 3aco6iB (610 554) (483 785)
HaqXoqweHHa 814 npo4an<y OCHO8HHX 33c0618 22 838 5 724
~H8iqeH4H oTpKMaHi 2 383 2 635
rpouioai noToKil B~Ll BTp3TI1 KOHT~0flIO H~4 4o~ipHiMH nI4npH€MCrB3MH aGo IHwHMH

~0Cfl043~CbKHMH O4HHHI4RMH 4 953

‘-lHCTi rpowoai fl0T0KH 814 iHBecmw~Hoi 4iRJIbHOCfl (BHKopHcraHi B iHBeaHLji~Hi~
4iRuIbHOcTi) 946 037 (5 001 536)

rpowosi fl0T0KH 814 (wa) tiHaHcoBoI 4ianbHoai

flosepileilila 1HWHX 33J1~N8HHX KOWT1B (659) (1 032)
flosepileilila cy6opqililoeailoro Gopry 16 - (298 561)
BiinnaTH 33 0~8H4HHMH 3o6o8’R3aHHXMH 16 (64 046) (20 983)
BiinycK 3BHqawHI4x aKI4iI1 35 000 40 962
BilnuaTa 41lei4eH418 - (10 826)

qHcTI rp0woBI fl0T0KH 814 4I1H8HCOB0I 4rnulbHoai (BHK0pHc-raili V 4liHaHco8i~
41HJI6HOCfl) (29 705) (290 440)

Bnnile 3MM eauiiomoro KVPCV Ha rpowoei K0WTH Ta IX eKBiBauleHm (1 014 481) 2 462 867

3GinbweHHa/(3MeHweHHR) ~~0W0BHX KOWT1B Ta IX eKBIBaIleHTiB (2 333 499) 6 628 515
rpowoBi K0WTh Ta IX eKBiBaJleHm Ha noqayo~ nepio4V 7 15 717 277 9 088 762

Ipowosi KOWTH Ta IX eKB1Ban8HTH Ha K1H8L4b nepiO4V 7 13 383 778 15 717 277

3arae )N~H040B C ~)I ‘~H%4~

:
J1.R nyw, ~ ~Y T.B.CeMeHI0K,
Ioiioea flpaeJliH f YKPCMbbAHK~1& ~-j cPiHailcoeoro Ta flO43TKO8O~O 06u1iKyJ(eflapTaMeHTy

~ roJ1oBHH~6yxranTep—Ha~anbHHKYnpaBniHHa
•~‘ - * ØIHaHcIBATcYKPCWBBAHKe

~inn&l-’~
22 J1HflH$1 2022 ~OK~
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1. Вступ 
 
Ця комбінована фінансова звітність Банківської групи відображає фінансовий стан та результати 
діяльності фінансових установ, що знаходяться під спільним контролем BNP Paribas SA (Франція) 
та ведуть свою діяльність в Україні (далі – «Банківська група»). 
 
Ця Банківська група була визнана згідно з рішенням Комісії Національного банку України з 
питань нагляду та регулювання діяльності банків від 22 березня 2013 року № 149. 
Відповідальною особою Банківської групи виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
(далі – «АТ«УКРСИББАНК» або «Банк»). Контролером Банківської групи виступає BNP Paribas SA 
(Франція) (далі – «Контролер» або «Материнська компанія»). 
 
Структура Банківської групи станом на 31 грудня 2021 року, затверджена Національним банком 
України (далі – «НБУ»), така: 
 

 
 
Виходячи з рівня контролю Банка в капіталі учасників Банківської групи, Банк не має істотного 
впливу на фінансову звітність та потенційного права голосу у капіталі учасників Банківської групи, 
що є у власності Материнської компанії. 
 
Види діяльності учасників Банківської групи. Контролер забезпечує визначення Банківською 
групою відповідальної особи та подання нею до НБУ відповідного пакета документів для 
погодження відповідальної особи (до дня погодження НБУ відповідальної особи). 

ПрАТ «КУА АПФ «УкрСиб Ессет 
Менеджмент» (99,94% через 

АТ «УКРСИББАНК») 
(код 32799200) 

BNP Paribas SA (Франція) 
Контролер Банківської групи 

(код 662042449) 

ПрАТ «СК «Кардіф» (100% 
через BNP Paribas Cardif) 

(код 34538696) 

АТ «УКРСИББАНК» (60%) 
Відповідальна особа Банківської групи 

(код 09807750) 

ТОВ «УКРСИБ-ФІНАНС» (100% через 
АТ «УКРСИББАНК») 

(код 32338678) 
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1. Вступ (продовження) 
 
АТ «УКРСИББАНК» як учасник Банківської групи з найбільшим значенням активів є 
відповідальною особою Банківської групи, функціями якої є забезпечення: 
 

 ефективної системи корпоративного управління в Банківській групі, яка сприятиме 
ефективному управлінню діяльністю Банківської групи, визначенню стратегії та цілей 
Банківської групи, обмеженню ризиків Банківської групи;  

 ефективної системи управління ризиками в Банківській групі, що передбачає забезпечення 
надійного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризиків у 
Банківській групі та її підгрупах, ефективної системи внутрішнього контролю в Банківській 
групі, яка має забезпечити дотримання учасниками Банківської групи вимог законодавства, 
ефективність управління активами і пасивами, ризиками, достовірність, повноту і  

 своєчасність складання та надання фінансової, статистичної та іншої звітності, запобігання 
шахрайству;  

 облікових процедур, які визначають принципи, методи складання та подання Банківською 
групою статистичної та фінансової звітності; 

 наявності інформаційних систем, які забезпечують оброблення даних, аналіз, 
представлення, збереження та захист інформації, передавання відповідних даних та 
повідомлень;  

 складання та подання комбінованої фінансової звітності та інформації відповідно до вимог 
нормативно-правових актів НБУ;  

 дотримання вимог нормативно-правових актів НБУ щодо достатності регулятивного 
капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень стосовно певних видів 
діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав. 

 
ПрАТ «СК «Кардіф» є фінансовою установою, яка надає послуги страхування на ринку фінансових 
послуг України. 
 
Основним видом діяльності ТОВ «УкрСиб-Фінанс» є посередництво за договорами щодо цінних 
паперів або товарів. Компанія також надає послуги з фінансового лізингу та консультування з 
питань комерційної діяльності та управління. 
 
Основний вид діяльності ПрАТ «КУА АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент» – біржові операції з 
фондовими цінностями. Компанія також займається управлінням активами інститутів спільного 
інвестування, управління активами інституційних інвесторів-недержавних пенсійних фондів і 
резервами страхових компаній, а також створенням венчурних інвестиційних фондів з метою 
управління грошовими потоками холдингів і корпорацій. 
 
Валюта подання звітності та одиниця її виміру. Цю комбіновану фінансову звітність подано у 
тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше. Дана валюта є функціональною валютою 
Банківської групи. 
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2. Умови, в яких працює Банківська група  
 
У 2021 році українська економіка продемонструвала зростання на приблизно 3,2% реального 
ВВП, що не компенсує падіння економіки у 2020 році на 4,4% реального ВВП, яке сталося у 
результаті спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та відповідних державних обмежувальних 
заходів, запроваджених для запобігання поширенню пандемії COVID-19. Рівень інфляції становив 
10% (2020: 5%), що є найбільшим показником з 2017 року, разом із незначною девальвацією 
національної валюти (приблизно 1,2% щодо долару США та 4,9% щодо євро у порівнянні із 
середніми показниками за попередній рік). 
 
У 2021 році Національний банк України («НБУ») переглядав розмір облікової ставки декілька 
разів. За 2021 рік НБУ ухвалив рішення щодо підвищення облікової ставки від 6,5% в березні до 
8,5% у вересні 2021 року. У 2022 році НБУ двічі переглядав розмір облікової ставки, у січні 2022 
року її було підвищено до 10%, а в червні – до 25%.  
 
Протягом 2021 року Україна продовжувала обмежувати свої політичні та економічні зв’язки із 
Росією, беручи до уваги анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також 
збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ситуація загострилась в 
кінці 2021 року у зв’язку з концентрацією російської армії на кордоні з Україною та загрозою 
подальшої військової агресії Росії проти України. 
 
21 лютого 2022 року Росія визнала окуповані території у Луганській та Донецькій областях 
незалежними республіками і, 24 лютого 2022 року, розпочала збройне вторгнення в Україну, що 
призвело до повномасштабної війни на всій території України. Поточний військовий напад 
призвів, і продовжує призводити, до значного руйнування інфраструктури, переміщення великої 
кількості людей та порушення економічної діяльності в Україні. Усі порти в акваторії Чорного 
моря перестали працювати, і експортні операції, які здійснювались через морські порти, були 
повністю призупинені. Транспортування товарів в Україну та з України здійснюється за 
допомогою залізниці та вантажних автомобілів. Аеропорти, багато доріг та мостів закриті, були 
пошкоджені або зруйновані, що додатково шкодить процесам транспортування та логістики. 
Ситуація залишається нестабільною та подальший розвиток подій є непевним. Економіка країни 
зазнала серйозних наслідків. Уряд запровадив низку надзвичайних заходів для стабілізації 
економіки.  
 
У лютому, березні, квітні та травні 2022 року рівень інфляції в річному вимірі збільшився до 
10,7%, 13,7%, 15,9% та 18%, відповідно, по причині порушення ланцюгів постачання та процесів 
виробництва, нерівномірного попиту, збільшення господарських витрат, фізичного знищення 
активів багатьох компаній, викликаних нападом Росії на Україну. 
 
З моменту початку вторгнення НБУ запровадив низку тимчасових заходів, таких як обмеження 
міжнародних виплат в іноземній валюті, а також фіксація офіційного курсу обміну валют для 
основних валют. У 2022 році НБУ двічі переглядав розмір облікової ставки, у січні 2022 року її 
було підвищено до 10%, а в червні – до 25%. НБУ повернеться до режиму інфляційного 
таргетування з плаваючим курсоутворенням у міру нормалізації функціонування економіки та 
фінансової системи. Український уряд продовжує обслуговування зовнішніх боргових 
зобов’язань, а банківська система продовжує працювати.   
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2. Умови, в яких працює Банківська група (продовження) 
 
Український уряд отримав фінансування і донорські внески від міжнародних організацій, 
включно з окремими країнами, та благодійні внески для підтримки фінансової стабільності, 
здійснення соціальних виплат та на військові потреби. 9 березня 2022 року Міжнародний 
валютний фонд («МВФ») затвердив додаткове фінансування для України за програмою 
екстреної, яка відома під назвою Інструмента екстреного фінансування, у сумі 1,4 мільярда 
доларів США. У березні-квітні 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку («ЄБРР») 
оголосив про надання первісного «пакету стійкості» обсягом 2 мільярди євро, які будуть 
спрямовані на підтримку людей, компаній і країн, які постраждали внаслідок війни в Україні. 
З моменту початку повномасштабної війни Україна вже отримала більше 12 мільярдів доларів 
США міжнародної підтримки. У березні 2022 року Сенат США остаточно затвердив надзвичайний 
пакет військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 13,6 мільярда доларів США. У травні 
2022 року Сенат США схвалив ще один пакет військової та економічної підтримки на 40 мільярдів 
доларів. 
 
У березні 2022 року уряд запровадив нульові квоти на експорт мінеральних добрив, великої 
рогатої худоби, м’яса великої рогатої худоби, жита, гречки, проса, цукру та кухонної солі. 
Операції експорту пшениці, кукурудзи, м’яса курятини, яєць та соняшникової олії підлягають 
ліцензуванню. Експорт газу заборонений.  
 
15 березня 2022 року Верховна рада України внесла певні зміни до податкового законодавства і 
прийняла Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (Примітка 25 «Умовні та 
інші зобов’язання»). 
 
Війна між Україною та Росією триває, що призводить до значного руйнування майна та активів в 
Україні та істотного переміщення населення в Україні. Наслідки війни змінюються кожного дня, а 
їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити. Подальший вплив на українську 
економіку залежить від того, яким чином завершиться військове втручання Росії в Україну, та від 
успішної реалізації українським урядом нових реформ та стратегії відновлення, а також 
співробітництва з міжнародними фондами. 
 
 

3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики  
 
Основа подання інформації. Ця комбінована фінансова звітність була підготовлена згідно вимог 
Національного банку України відповідно до Положення НБУ № 254 від 20 червня 2012 року «Про 
порядок регулювання діяльності банківських груп». Цю комбіновану фінансову звітність 
підготовлено із використанням основи комбінування як визначено Положенням НБУ №134 від 
9 квітня 2012 року «Про порядок ідентифікації та визнання банківських груп», з використанням 
методів та процедур комбінації, визначених Інструкцією про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 
24 жовтня 2011 року №373, Обліковою політикою Банку та Принципами складання та подання 
комбінованої звітності Банківської групи №П- FIN-2019-47 від 02 вересня 2019 року.  
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(продовження) 
 
Згідно з Положенням НБУ № 134 від 9 квітня 2012 року «Про порядок ідентифікації та визнання 
банківських груп», ця комбінована фінансова звітність формується шляхом комбінації фінансових 
звітностей компаній, які провадять свою діяльність в Україні та є фінансовими компаніями, а 
також мають спільного кінцевого акціонера разом із Банком. 
 
Ця комбінована фінансова звітність була підготовлена із застосуванням принципів Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (надалі – «РМСБО»), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень 
Міжнародної фінансової звітності (надалі – «КТМФЗ») щодо класифікації, оцінки та визнання. 
 
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості (активи і 
зобов’язання оприбутковуються та обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи 
виникнення – за первісною або справедливою вартістю), за винятком оцінки за справедливою 
вартістю певних фінансових інструментів.  
 
Банківська група веде свій бухгалтерський облік таким чином: 
 

 Банк керується нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності 
в банківських установах України з урахуванням основних положень МСФЗ; 

 підприємства, що комбінуються, керуються Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку України щодо форми подання форм звітності із застосуванням 
принципів МСФЗ щодо класифікації, оцінки та визнання. 

 
Ця комбінована фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які 
ведуться згідно з вищезазначеними правилами, та містить коригування та рекласифікації, 
необхідні для приведення її у відповідність із положеннями МСФЗ. Ці коригування та 
рекласифікації включають певні коригування оцінки та зміни класифікації з метою відображення 
економічної сутності відповідних операцій, включаючи зміну класифікації певних активів та 
зобов’язань, доходів та витрат у відповідних статтях комбінованої фінансової звітності. 
 
Здатність Банківської групи продовжувати свою діяльність. Цю комбіновану фінансову звітність 
було підготовлено на основі припущення щодо здатності Банківської групи продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань 
під час звичайної господарської діяльності.  
 
У процесі управління ризиком ліквідності у відповідь на негативні показники розриву ліквідності 
у сумі 587 079 тисяч гривень (розрив із погашенням до одного року) Банківська група проводить 
оцінку основних поточних рахунків, тобто стабільного залишку поточних рахунків, який 
визначається за допомогою статистичних методів для аналізу історичної інформації стосовно 
коливань залишків на поточних рахунках клієнтів. Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років, за 
оцінками, мінімальні залишки на поточних рахунках становили суми не менше 53 401 416 тисяч 
гривень та 38 244 958 тисяч гривень, відповідно. Згідно з принципом про безперервність 
діяльності вважається, що фактичний термін погашення мінімального залишку є невизначеним.  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Окрім того, станом на 31 грудня 2021 року до інвестицій у цінні папери із датою погашення 
більше одного року належали боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими 
організаціями та іноземними органами державної влади, балансовою вартістю 
3 137 478 тисяч гривень (31 грудня 2020: 4 487 037 тисяч гривень), які мають котирування на 
міжнародних ринках і які Банківська група може продати до закінчення терміну погашення (хоча 
наразі має намір утримувати їх до погашення) у випадку настання надзвичайних випадків, які 
змушують учасників ринку покривати нестачу ліквідності. 
 
Однак, 24 лютого 2022 року Росія розпочала збройне вторгнення в Україну, що призвело до 
повномасштабної війни на всій території України. У результаті війни Банківська група зазнала 
цілої низки порушень та операційних проблем у своїй господарській діяльності, які вона змушена 
була вирішувати, про що детально описано у Примітці 2 та Примітці 29. 
 
Незважаючи на те що питання запровадження воєнного стану та військового конфлікту, який 
продовжується, знаходяться поза межами контролю керівництва Банківської групи і створюють 
суттєві негативні наслідки для країни та клієнтів Банківської групи, виконаний аналіз дозволяє 
керівництву підтвердити свою думку про те, що Банківська група буде здатна провадити свою 
господарську діяльність протягом наступних 12 місяців.  
 
Думка керівництва має такі обґрунтування: 
 
1) Фінансова міць та спеціальна бізнес-модель Банківської групи: 

 
a.  станом на 31 грудня 2021 року балансові показники Банківської групи були прийнятні, із 

коефіцієнтом проблемних кредитів у розмірі 3,1%, коефіцієнтом достатності капіталу у 
розмірі 21,3% та високоліквідними активами у розмірі 54% від загальної суми активів та 
70% від загальної суми зобов’язань; 

б.  послідовно впроваджувана протягом останніх років бізнес-модель Банківської групи 
передбачає використання консервативної політики кредитування, направлену на 
найкращих клієнтів та зосереджену на наданні некредитних послуг як основи своєї 
господарської діяльності (співвідношення кредитів до депозитів у розмірі 44%); 

в  потужний і пізнаваний на ринку бренд. 
 

2) Запровадження процесів Плану із забезпечення безперервної діяльності, починаючи з 
24 лютого: 
 
a. використовуючи досвід та процедури, розроблені для цілей роботи під час пандемії 

COVID-19, Банківській групі вдалося адаптувати свою операційну діяльність до воєнних 
дій, які тривають, за рахунок переміщення свого персоналу, гнучкого управління у 
питаннях відкриття та закриття своїх філій, забезпечення наявності грошових коштів у 
своїх відділеннях, коли це безпечно; 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 

 
б.  системи/платформи IT Банківської групи продовжують функціонувати і є доступними як 

для працівників, так і клієнтів Банківської групи, окрім того, Банківська група вжила 
заходів, направлених на подальше зміцнення системи резервного енергоживлення для 
інформаційних центрів, а також створення центру для резервування та відновлення 
даних; 

в.  Банківська група застосувала активний підхід до своїх позичальників, зосереджуючи 
свою увагу на впровадженні політики з управління ризиками, перевірену протягом 
періоду боротьби з пандемією COVID-19, яка дозволяє надавати первісну допомогу 
клієнтам Банківської групи, а також зміцнювати позицію Банківської групи під час 
подальшої діяльності зі збору коштів. 

 
3) Фінансове прогнозування на період до 31 грудня 2022 року: 

 
a.  Банківська група передбачає, що економічні показники діяльності України у 2022 році 

зазнають різкого падіння ВВП (у діапазоні – 40%) та сильного зростання індексу 
споживчих цін (понад 20%). Зміни у монетарній політиці, як реакція у відповідь, будуть 
запізнілими, тому не передбачається жодних змін у рівні процентних ставок. Буде також 
розгортатися тиск у результаті девальвації гривні стосовно основних валют. Згідно з 
оцінками Банківської групи, воєнні дії будуть продовжуватися протягом року. 

б.   У таких умовах у Банківській групі відбудеться зміна у структурі активів, із поступовим 
зменшенням обсягу робочих кредитних портфелів, пов’язаного зі збільшенням обсягу 
ліквідних активів у вигляді депозитних сертифікатів НБУ та казначейських цінних 
паперів. Банківська група також передбачає, що фінансування клієнтів буде низьким, 
хоча і очікує поступове відновлення кредитної діяльності, зосередженої попервах на 
відібраних клієнтах, однак, така діяльність не зможе погасити суму амортизації чинних 
портфелів.  

в.  Очікуване бізнес-середовище та зміни у балансі Банківської групи призведуть до 
суттєвого зростання запланованого портфеля проблемних кредитів та пов’язаних із ним 
витрат на управління ризиками. Окрім того, операційні витрати зазнаватимуть на собі 
тиску з боку високого рівня інфляції та надзвичайних витрат на впровадження процесів 
Плану із забезпечення безперервної діяльності. Водночас, заходи із поглинання 
пов’язаних із фінансуванням клієнтів витрат, відновлення сплати комісійних та 
поступового збільшення діяльності клієнтів дозволять відновити та покращити доходи 
Банківської групи.  

 
Ці прогнози і факти вказують на те, що, з урахуванням обґрунтовано можливих недоліків, 
Банківська група має достатні ресурси для продовження свого операційного існування у 
найближчому майбутньому. Як результат, керівництво Банківської групи, виходячи із результатів 
прогнозування щодо ліквідності, коефіцієнтів достатності капіталу та очікуваних кредитних 
збитків, вважає, що має достатні підстави для підготовки цієї комбінованої фінансової звітності на 
основі припущення щодо здатності Банківської групи продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. 
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Однак, у силу наразі непередбачуваного впливу війни, яка продовжує тривати, на істотні 
припущення, які лежать в основі прогнозів керівництва, керівництво дійшло висновку, що існує 
суттєва невизначеність, яка може стати причиною виникнення серйозних сумнівів щодо здатності 
Банківської групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі і, відповідно, Банківська 
група не зможе реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання під час звичайної 
господарської діяльності. 
 
Вплив пандемії COVID-19 та відповідних обмежувальних заходів на діяльність Банківської 
групи у 2021 році. Важливу роль у забезпеченні операційної діяльності Банківської групи в 
умовах пандемії відіграє організація її безперебійної діяльності. У 2021 році Банківській групі 
вдавалося підтримувати безперебійну діяльність, для чого необхідним було придбання 
індивідуальних засобів захисту, дезінфекції, обладнання робочих місць та інші заходи для 
забезпечення роботи Банківської групи. У порівнянні з 2020 роком ці витрати зменшились (2020: 
38,1 мільйона гривень, 2021: 6,1 мільйона гривень). 
 
Далі викладено основні положення облікової політики, які використовувалися під час підготовки 
цієї комбінованої фінансової звітності.  
 
Основа комбінації. Ця комбінована фінансова звітність включає фінансові звітності Банку та 
підприємств, що здійснюють діяльність в Україні, знаходяться під спільним контролем 
материнської компанії, підготовлених станом на 31 грудня кожного року. Перелік підприємств, 
що комбінуються, та затверджені НБУ як Банківська група, представлено у Примітці 1.  
 
Контроль досягається тоді, коли контролююча сторона:  
 

 має владні повноваження щодо об’єкта інвестування;  

 зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів діяльності об’єкта інвестування; та  

 має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об’єкта інвестування для 
впливу на свої результати.  

 
Фінансова звітність підприємств, що комбінуються, включається у комбіновану фінансову 
звітність Банківської групи з дати, коли кінцева контролююча сторона отримує контроль над 
підприємством, та припиняється, коли вона втрачає контроль над підприємством, але, не раніше 
затвердження зміненої структури банківської групи НБУ. 
 
У випадку необхідності у фінансові звітності підприємств, що комбінуються, вносяться 
коригування для приведення їхньої облікової політики у відповідність до облікової політики 
Банківської групи. 
 
При підготовці комбінованої фінансової звітності всі операції, залишки за розрахунками, а також 
доходи і витрати, які виникли у результаті операцій між підприємствами Банківської групи, 
виключаються. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Комбінована фінансова звітність була підготовлена на такій основі: 
 

 Активи, зобов’язання, прибутки або збитки підприємств, що входять до Банківської групи, 
були агреговані у всіх періодах, що надаються. 

 Всі операції та залишки за операціями між підприємствами Банківської групи були 
виключені. 

 Всі операції та залишки за операціями з підприємствами, що знаходяться під контролем 
кінцевих акціонерів, але не входять до Банківської групи, класифікуються як операції з 
пов’язаними сторонами. 

 Капітал, активи та зобов’язання були агреговані. Відповідно, залишок нерозподіленого 
прибутку Банківської групи представляє собою нерозподілений прибуток підприємств, що 
входять до Банківської групи. 

 
Дочірні підприємства включають компанії та інші підприємства, в яких Банківська група має, 
безпосередньо або опосередковано, понад половину прав голосу або іншим чином має змогу 
контролювати їхню фінансову і операційну діяльність для отримання економічних вигод. 
Наявність та вплив потенційних прав голосу, які наразі реалізуються або можуть бути 
трансформовані, враховуються під час визначення можливостей Банківської групи контролювати 
інше підприємство. 
 
Банківська група визнає дочірні підприємства за методом придбання.  
 
Придбані активи, що піддаються визначенню, а також зобов’язання і умовні зобов’язання, взяті 
на себе при об’єднанні підприємств, оцінюються за справедливою вартістю на дату придбання, 
незалежно від величини частки неконтролюючих учасників. Подальша оцінка здійснюється за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку 
 
Банківська група оцінює частку неконтролюючих учасників окремо за кожною операцією: (а) за 
справедливою вартістю або (б) за пропорційною часткою у чистих активах придбаної компанії, 
що належить неконтролюючим учасникам.  
 
Сума винагороди, сплачена за придбану компанію, оцінюється за справедливою вартістю 
переданих активів, емітованих дольових інструментів або взятих на себе зобов’язань відповідно 
до домовленостей про умовну винагороду, без урахування пов’язаних з придбанням витрат, 
таких як витрати на консультаційні, юридичні, оціночні та аналогічні професійні послуги. Витрати 
на проведення операції, понесені у зв’язку з випуском дольових інструментів, вираховуються з 
суми капіталу; витрати на проведення операції, понесені у зв’язку з випуском боргових 
зобов’язань, вираховуються з їхньої балансової вартості, а всі інші витрати на проведення 
операції, понесені у зв’язку з придбанням, відносяться на видатки. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 

Всі внутрішньо-системні операції, залишки та нереалізовані прибутки за операціями між 
компаніями Банківської групи виключаються при комбінації. Нереалізовані збитки також 
виключаються, за винятком випадків, коли вартість не може бути відшкодована. Банк і 
підприємства, що входять до Банківської групи, застосовують єдину облікову політику, що 
відповідає обліковій політиці Банку. 
 

Частка участі, що не забезпечує контролю – це частина чистого результату господарської 
діяльності та частка в чистих активах дочірньої компанії, що не належить Банківській групі, 
безпосередньо чи опосередковано. Частка неконтролюючих учасників складає окремий 
компонент капіталу Банківської групи.  
 

Придбання та продаж частки участі, що не забезпечує контролю. Банківська група застосовує 
модель суб’єкта господарювання для обліку операцій з неконтролюючими учасниками. Будь-яка 
різниця між сплаченою сумою винагороди та балансовою вартістю придбаної частки 
неконтролюючих учасників відображається як гудвіл, що виник внаслідок операції з капіталом, 
безпосередньо у складі капіталу. Різниця між отриманою від продажу сумою та балансовою 
вартістю реалізованої частки неконтролюючих учасників відображається як операції з капіталом 
у звіті про зміни капіталу.  
 

Далі наведено основні положення облікової політики, які використовувалися під час підготовки 
цієї комбінованої фінансової звітності.  
 

Фінансові активи 
 

Первісне визнання. На момент первісного визнання фінансові активи оцінюються за 
справедливою вартістю, плюс (у випадку якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи, 
які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо 
пов’язані зі здійсненням операції. 
 

Якщо на дату первісного визнання справедлива вартість фінансового активу відрізняється від 
ціни договору (без врахування витрат на здійснення операції), Банківська група відображає таку 
різницю таким чином: (і) за операціями з акціонерами: у власному капіталі; (іі) за іншими 
операціями: у прибутках або збитках. 
 

Дата визнання. Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів визнаються на дату 
операції, тобто на дату, коли Банківська група бере на себе зобов’язання з придбання активу. 
 

Фінансові активи – класифікація. Усі фінансові активи, у залежності від визначеної Банківською 
групою бізнес-моделі та характеристик потоків грошових коштів за договорами, класифікуються 
за такими категоріями: 
 

 фінансові активи, які оцінюються за амортизованою собівартістю; 

 фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інші сукупні доходи; 

 фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Банківська група оцінює фінансовий актив за амортизованою собівартістю, якщо виконуються 
обидві такі умови: (1) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є 
утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; 
(2) договір за фінансовим активом передбачає отримання на визначені дати потоків грошових 
коштів, які є суто виплатами основної суми та процентів (SPPI) на непогашену частину основної 
суми. 
 
Банківська група оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю через інші сукупні доходи, 
якщо виконуються обидві такі умови: (1) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, 
мета якої досягається як за рахунок отримання передбачених договором грошових потоків, так і 
продажу фінансових активів; (2) договір за фінансовим активом передбачає отримання на 
визначені дати грошових потоків, які є суто виплатами основної суми та процентів (SPPI) на 
непогашену частину основної суми. 
 
Банківська група оцінює борговий фінансовий актив за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток, якщо: (1) фінансовий актив утримується для отриманням максимальних грошових 
потоків від продажу; (2) договір за фінансовими активом не відповідає критерію отримання суто 
виплат основної суми та процентів (SPPI) на непогашену частину основної суми. 
 
Оцінка бізнес-моделі. Банківська група визначає свою бізнес-модель не для кожного активу, а на 
рівні груп фінансових активів, якими управляє у сукупності для досягнення певної бізнес-цілі. Під 
час визначення належної бізнес-моделі Банківська група враховує такі судження: 
 

 як оцінюється ефективність бізнес-моделі (і фінансових активів, які стосуються цієї бізнес-
моделі) та яким чином подається відповідна звітність провідному управлінському персоналу 
Банківської групи; 

 яким чином оцінюються ризики, які впливають на ефективність бізнес-моделі (а також на 
фінансові активи, які стосуються цієї бізнес-моделі) та способи управління цими ризиками; 

 як винагороджуються менеджери, наприклад, чи залежить компенсація від справедливої 
вартості активів, якими управляють, або від надходження потоків грошових коштів за 
договорами; 

 частота, вартість і час продажів за минулі періоди, причини таких продажів та очікування 
щодо продажів у майбутньому; 

 чи є діяльність з продажів або збирання потоків грошових коштів за договорами для бізнес-
моделі невід’ємною складовою, або лише виключенням. 

 
Фінансові активи, які утримуються для торгівлі, та такі, управління та оцінка результатів за якими 
здійснюється на основі справедливої вартості, оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Аналіз характеристик потоків грошових коштів за договорами. Для визначення того, чи 
можуть фінансові активи бути класифіковані як фінансові активи, які оцінюються за 
амортизованою собівартістю або як фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю 
через інші сукупні доходи, необхідно оцінити їх можливість пройти тест SPPI. Для проходження 
тесту SPPI мають виконуватись такі вимоги: умови договору передбачають отримання 
передбачених договором потоків грошових коштів, які є суто виплатами основної суми та 
процентів на непогашену частину основної суми заборгованості. Для цілей проходження тесту 
SPPI під основною сумою заборгованості розуміють справедливу вартість фінансового активу на 
момент первісного визнання, яка змінюється протягом дії фінансового активу у разі здійснення 
платежів у рахунок погашення основної суми заборгованості, а проценти на непогашену основну 
суму включать компенсацію вартості грошей у часі, кредитного ризику, пов’язаного з основною 
сумою заборгованості протягом визначеного проміжку часу, компенсацію інших базових для 
кредитування ризиків та втрат, а також частки прибутку (маржі). Коли фінансові активи мають 
залежність від потоків грошових коштів за договорам від ризиків або умов, які не пов’язані з 
базовими умовами кредитування, а наявні в договорі умови передбачають дострокову оплату, 
продовження договору, леверидж-опції або включають похідні інструменти, вони не проходять 
тесту SPPI та мають оцінюватись за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Тест SPPI 
проводиться на дату первісного визнання фінансового інструмента. 
 
Зміни класифікації. У випадку зміни бізнес-моделі, за якою Банківська група утримує фінансові 
активи, відбувається зміна класифікації фінансових активів, які зазнали впливу. Вимоги до 
класифікації та оцінки, які стосуються нової категорії, застосовуються перспективно із першого 
дня першого звітного періоду, який йде після зміни бізнес-моделі, яка призводить до зміни 
класифікації фінансових активів Банківської групи. Зміни у потоках грошових коштів за 
договорами враховуються у відповідності до облікової політики щодо зміни та припинення 
визнання фінансових активів, як описано далі. 
 
Фінансові зобов’язання 
 
Первісне визнання. На момент первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за 
справедливою вартістю, мінус (у випадку якщо зобов’язання не класифікуються для подальшої 
оцінки за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов’язані 
зі здійсненням операції. 
 
Якщо на дату первісного визнання справедлива вартість фінансового зобов’язання відрізняється 
від ціни договору (без врахування витрат на здійснення операції), Банківська група відображає 
таку різницю таким чином: (і) за операціями з акціонерами: у власному капіталі; (іі) за іншими 
операціями: у прибутках або збитках. 
 
Дата визнання. Банківська група визнає фінансові зобов’язання у комбінованому звіті про 
фінансовий стан лише тоді, коли стає стороною договірних зобов’язань, обумовлених 
відповідним інструментом. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Фінансові зобов’язання – класифікація. Банківська група після первісного визнання оцінює та 
відображає в бухгалтерському обліку всі фінансові зобов’язання за амортизованою собівартістю, 
за винятком: 1) фінансових зобов’язань, які обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток; 2) фінансових зобов’язань, які виникають, коли передача фінансового 
активу не відповідає умовам припинення визнання або застосовується принцип продовження 
участі; 3) договорів фінансової гарантії, авалів, порук; 4) зобов’язань з кредитування за ставкою 
нижче ринкової; 5) умовної компенсації, визнаної покупцем під час об’єднання підприємств, до 
якої застосовується МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Така умовна компенсація в подальшому 
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
 
Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями, які відносяться до категорії оцінюваних за 
амортизованою собівартістю, визнаються із використанням ефективної процентної ставки у 
складі доходів або витрат. 
 
Фінансові зобов’язання можуть оцінюватись за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, у таких випадках: (а) за похідними фінансовими інструментами; (б) у разі якщо вони 
створені або придбані для подальшого продажу або зворотного викупу. 
 
Банківська група під час первісного визнання фінансового зобов’язання на власний розсуд 
класифікує його без права подальшої зміни класифікації як таке, що обліковується за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо: (і) ця класифікація усуває чи значно 
зменшує непослідовність оцінки або визнання, яка в іншому випадку виникла б унаслідок 
використання різних баз оцінки активів чи зобов’язань або визнання пов’язаних із ними 
прибутків та збитків; (іі) договір містить один або декілька вбудованих похідних інструментів, 
водночас, основний договір не є фінансовим активом (окрім випадків коли вбудований похідний 
інструмент є незначним або його відокремлення від основного договору не було б заборонене). 
 
Банківська група визнає зміну справедливої вартості фінансового зобов’язання, яке визначене за 
власним рішенням Банківської групи як таке, що обліковується за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток, яка обумовлена зміною власного кредитного ризику, у складі інших 
сукупних доходів. Банківська група визнає у прибутках або збитках інші суми зміни справедливої 
вартості фінансового зобов’язання. 
 
Зменшення корисності. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» вимагає, щоб Банківська група 
визнавала резерв на покриття очікуваних кредитних збитків за всіма своїми борговими 
фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою собівартістю або за справедливою 
вартістю через інші сукупні доходи, а також зобов’язаннями з надання кредитів і договорами 
фінансових гарантій. Резерв розраховується на основі очікуваних кредитних збитків, пов’язаних з 
імовірністю дефолту протягом наступних дванадцяти місяців, якщо не відбулось істотного 
збільшення кредитного ризику з моменту визнання фінансового інструмента; в іншому випадку 
резерв розраховується на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії активу. Якщо 
фінансовий актив відповідає визначенню придбаного або створеного фінансового активу, який 
зазнав зменшення корисності у результаті дії кредитного ризику (POCI), резерв розраховується на 
основі зміни очікуваних кредитних збитків за весь строк дії активу.  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Не рідше одного разу на місяць всі кредитні операції і кредитна заборгованість клієнтів 
Банківської групи підлягають перевірці на предмет: 
 

 наявності ознак істотного збільшення кредитного ризику (Етап 2); 

 наявності ознак дефолту (Етап 3); 

 виконання критеріїв щодо припинення дії ознак істотного збільшення кредитного ризику 
(для кредитів і кредитної заборгованості, які були раніше віднесені до Етапу 2); 

 відсутність ознак дефолту (для кредитів і кредитної заборгованості, які раніше були віднесені 
до Етапу 3). 

 
Основними критеріями істотного збільшення кредитного ризику для Банківської групи є 
порушення платіжних зобов’язань більше ніж на 30 днів, очікувана або проведена 
реструктуризація (погіршення позицій кредитора, пов’язане з відстрочкою сплати процентів або 
основної суми, але яке не призводить до прямих фінансових втрат), погіршення фінансового 
стану клієнта (зниження рейтингу корпоративного клієнта більше ніж на 3 пункти, у порівнянні з 
рейтингом на дату первісного визнання кредиту, або зниження рейтингу до рівня 10+ або 
нижче), віднесення клієнта до переліку клієнтів, які потребують особливої уваги тощо. 
 
Основними ознаками зменшення корисності для Банківської групи є порушення платіжних 
зобов’язань більше ніж на 90 днів, реструктуризація, яка здійснюється з погіршенням позицій 
кредитора, і вплив на прямі фінансові втрати, порушення справи про банкрутство або ліквідацію 
клієнта тощо. Детальнішу інформацію про політику Банківської групи щодо ознак зменшення 
корисності подано у Примітці 23. 
 
Подання резерву на покриття очікуваних кредитних збитків у комбінованому звіті про 
фінансовий стан. Резерви на покриття очікуваних кредитних збитків подаються у комбінованому 
звіті про фінансовий стан таким чином: 
 

 Для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю: як вирахування з 
валової балансової вартості активів. 

 Для боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інші сукупні 
доходи: жодного резерву на покриття збитків не визнається у комбінованому звіті про 
фінансовий стан, оскільки балансова вартість є їхньою справедливою вартістю. Однак, 
резерв на покриття збитків враховується як частина суми переоцінки у резерві переоцінки 
інвестицій. 

 Для кредитних зобов’язань та договорів фінансових гарантій: як резерв. 
 
Фінансові інструменти – оцінка. Фінансові інструменти відображаються за справедливою або 
амортизованою собівартістю у залежності від їхньої класифікації. Далі описано методики оцінки. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Оцінка за справедливою вартістю. Фінансові активи та фінансові зобов’язання, віднесені до 
категорії оцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, та до категорії 
оцінюваних за справедливою вартістю через інші сукупні доходи, оцінюються та обліковуються 
за справедливою вартістю на момент первісного визнання та станом на подальші дати. 
 
Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за 
зобов’язанням під час здійснення звичайної операції між учасниками основного ринку або 
найсприятливішого ринку на дату оцінки.  
 
Банківська група визначає справедливу вартість фінансових інструментів на основі цін, 
отриманих безпосередньо із зовнішніх даних, або із використанням методик оцінки. Ці методики 
оцінки переважно включають ринковий та дохідний підходи, які передбачають застосування 
загальноприйнятих моделей (наприклад, модель дисконтованих потоків грошових коштів, 
модель Блека-Шоулза та методи інтерполяції). Вони вимагають максимального використання 
наявної ринкової інформації та зводять до мінімуму використання даних, які не піддаються 
спостереженню на ринку. Ці моделі коригуються для врахування поточних ринкових умов, 
включно із застосуванням коригувань у результаті оцінки в усіх необхідних випадках, у ситуації, 
якщо такі окремі фактори, як ризики моделі, ліквідності та кредитний ризик не враховані у цих 
моделях або в їхніх вхідних параметрах, але, тим не менш, враховуються учасниками ринку під 
час визначення вихідної ціни угоди.  
 
Одиницею оцінки зазвичай є окремий фінансовий актив чи фінансове зобов’язання, але за 
певних умов можливе використання оцінки на колективній основі. Відповідно, Банківська група 
виконує оцінку на колективній основі для визначення справедливої вартості у випадках, коли 
окрема група фінансових активів та фінансових зобов’язань з практично однаковими ринковими 
ризиками, які взаємно компенсуються, або кредитними ризиками управляється на нетто-основі 
відповідно до задокументованої стратегії управління ризиками. 
 
Активи та зобов’язання, оцінені чи відображені за справедливою вартістю, аналізуються за 
трьома рівнями ієрархії справедливої вартості:  
 

 Рівень 1: Справедлива вартість визначається за цінами котирування на активних ринках для 
ідентичних активів та зобов’язань. Характеристики активного ринку включають достатню 
частоту та обсяг торгів, а також наявність загальнодоступних даних про ціни. 

 Рівень 2: Справедлива вартість визначається із використанням методик оцінки із суттєвими 
вхідними параметрами, які піддаються спостереженню на ринку безпосередньо чи 
опосередковано. Ці методики постійно коригуються, і вхідні параметри підтверджуються 
інформацією з активних ринків. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 

 Рівень 3: Справедлива вартість визначається із використанням методик оцінки, для яких на 
ринку не спостерігаються суттєві вхідні параметри або ці вхідні параметри неможливо 
підтвердити ринковими спостереженнями внаслідок, наприклад, неліквідності інструмента 
та істотного ризику моделі. Вхідний параметр, за яким відсутні спостереження, є 
параметром, щодо якого відсутні ринкові дані і який, відповідно, ґрунтується на власних 
припущеннях про те, що враховують інші учасники ринку під час оцінки справедливої 
вартості. Оцінка того факту, чи є банківський продукт неліквідним або зазнає істотного 
впливу ризиків моделі, потребує використання професійних суджень.  

 
Рівень в ієрархії справедливої вартості, до якого відноситься весь актив чи все зобов’язання, 
базується на вхідному параметрі найнижчого рівня, який є суттєвим для всієї суми справедливої 
вартості. 
 
На момент первісного визнання може виникнути різниця між ціною угоди та справедливою 
вартістю фінансових інструментів, які відносяться до Рівня 3 ієрархії справедливої вартості. Цей 
результат «першого дня» одразу визнається в бухгалтерському обліку як збиток або прибуток 
(на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу та номінальною вартістю за 
договором) в кореспонденції з рахунками дисконту/премії та амортизується із застосуванням 
методу ефективної процентної ставки за рахунок процентних доходів/витрат протягом періоду, в 
якому параметри оцінки, як очікується, залишатимуться не підкріпленими ринковими 
спостереженнями. 
 
Оцінка за амортизованою собівартістю. Амортизована собівартість фінансового активу чи 
фінансового зобов’язання являє собою суму, за якою фінансовий актив або фінансове 
зобов’язання оцінюється на момент первісного визнання, за вирахуванням погашення основної 
суми боргу, плюс чи мінус кумулятивна амортизація, із використанням методу ефективної 
процентної ставки, будь-якої різниці між первісною сумою та сумою погашення і мінус будь-які 
вирахування (безпосередньо чи через рахунок резерву) внаслідок зменшення корисності чи 
неможливості погашення.  
 
Метод ефективної процентної ставки являє собою метод розрахунку амортизованої собівартості 
фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових 
зобов’язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом 
відповідного періоду часу. 
 
Ефективна процентна ставка є ставкою, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових 
платежів або надходжень упродовж очікуваного строку дії фінансового активу чи фінансового 
зобов’язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої 
собівартості фінансового зобов’язання.  
 
На момент первісного визнання фінансові інструменти, віднесені до категорії оцінки за 
амортизованою собівартістю, визнаються за справедливою вартістю, яка є сумою фактично 
сплаченою або отриманою, плюс чи мінус витрати на проведення операції, безпосередньо 
пов’язані з придбанням або випуском фінансового інструмента.  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Станом на подальші звітні дати фінансові інструменти, віднесені до категорії оцінки за 
амортизованою собівартістю, визнаються за амортизованою собівартістю із використанням 
методу ефективної процентної ставки.  
 
Зміна і припинення визнання фінансових активів. Зміна фінансового активу відбувається тоді, 
коли переглядаються договірні умови, які регулюють потоки грошових коштів від фінансового 
активу або відбуваються інші зміни у періоді між первісним визнанням та погашенням 
фінансового активу.  
 
Коли до фінансового активу вносяться зміни, Банківська група оцінює, чи призводить ця зміна до 
припинення визнання. Згідно з політикою Банківської групи зміна призводить до припинення 
визнання, коли вона спричиняє виникнення суттєво інших умов. Для визначення того, чи 
відрізняються змінені умови суттєво від первісних договірних умов, Банківська група розглядає 
кількісні та якісні фактори. 
 
У випадку коли фінансовий актив припиняє визнаватися, відбувається переоцінка резерву на 
покриття очікуваних кредитних збитків на дату припинення визнання для визначення чистої 
балансової вартості активу на цю дату. Різниця між цією переглянутою балансовою вартістю і 
справедливою вартістю нового фінансового активу з новими умовами призведе до виникнення 
прибутку або збитку після припинення визнання. Новий фінансовий актив матиме резерв на 
покриття очікуваних кредитних збитків на період 12 місяців, за виключенням рідкісних випадків, 
коли новий кредит буде вважатися створеним активом, який зазнав зменшення корисності у 
результаті дії кредитного ризику. Це застосовується у випадку, коли справедлива вартість нового 
кредиту визнається зі значною знижкою у порівнянні з його переглянутою номінальною вартістю, 
тому що залишається високий ризик дефолту, який не зменшився у результаті зміни.  
 
Банківська група здійснює моніторинг кредитного ризику змінених фінансових активів за рахунок 
оцінки якісної та кількісної інформації, наприклад, чи має позичальник статус такого, що 
прострочує виплати за новими умовами. Коли договірні умови фінансового активу змінюються, і 
ця зміна не призводить до припинення визнання, Банківська група визначає, чи не збільшився 
кредитний ризик фінансового активу суттєво з моменту первісного визнання, порівнюючи: 
 

 імовірність дефолту протягом усього строку дії інструмента, яка оцінюється на основі даних 
на момент первісного визнання; та 

 імовірність дефолту протягом усього строку дії інструмента на звітну дату на основі змінених 
умов. 

 
Списання. Кредити та боргові цінні папери списуються, коли у Банківської групи немає 
обґрунтованих очікувань щодо відшкодування фінансового активу (повністю або частково). Це 
відбувається тоді, коли Банківська група визначає, що у позичальника немає активів або джерел 
доходів, які можуть генерувати достатні потоки грошових коштів для погашення сум, які 
підлягають списанню. Списання являє собою подію припинення визнання.  

  



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (код 09807750) 
 
Примітки до комбінованої фінансової звітності  
за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року (продовження)  
(у тисячах українських гривень) 

 

28 
 
 
 

3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Банківська група може застосувати примусові дії до списаних фінансових активів. Непогашена 
сума за договорами щодо фінансових активів, списаних протягом звітного періоду, і щодо яких 
все ще потрібно застосовувати примусові дії, становила 1 063 170 тисяч гривень станом на 
31 грудня 2021 року та 12 449 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року. Відшкодування у 
результаті примусових дій Банківської групи приводить до визнання прибутку у результаті 
зменшення корисності. 
 
Договори фінансових гарантій. Договір фінансової гарантії являє собою договір, який вимагає 
від особи, яка його видала, здійснити визначені платежі для відшкодування особі, яка його 
утримує, збитків, понесених у результаті того, що певний дебітор не виконає належних платежів 
згідно з умовами боргового інструмента. 
 
Договори фінансових гарантій, які видала Банківська група, первісно оцінюються за 
справедливою вартістю і, якщо вони не визначені як такі, що оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток, і не виникають у результаті передачі фінансового активу, у 
подальшому оцінюються за більшою з величин: 
 

 суми резерву на покриття очікуваних кредитних збитків, визначеного у відповідності до 
МСФЗ 9; та 

 первісно визнаної суми, за вирахуванням, коли доцільно, накопиченої суми доходу, 
визнаного згідно з політикою Банківської групи щодо визнання доходів. 

 
Договори фінансових гарантій, не визначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток, подаються як резерви у комбінованому звіті про фінансовий стан, а 
переоцінка подається у складі інших доходів. 
 
Банківська група не визначила жодних договорів фінансових гарантій як такі, що оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
 
Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань. Банківська група 
припиняє визнання фінансового активу чи групи подібних фінансових активів, коли строк дії прав 
на потоки грошових коштів від фінансового активу за договорами сплив або коли закінчується 
право власності на отримання потоків грошових коштів від фінансових активів або Банківська 
група уклала угоду про передачу, і при цьому: 
 
(і) Банківська група також передала, в основному, всі ризики та винагороди, пов’язані з 

володінням активами; або 

(іі) Банківська група не передала та не залишила, в основному, всі ризики та винагороди від 
володіння, але припинила здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо 
контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без 
внесення додаткових обмежень на перепродаж, або відбулось списання за рахунок резерву. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Банківська група припиняє визнавати фінансове зобов’язання тоді і тільки тоді, коли 
зобов’язання Банківської групи виконані, анульовані або закінчився строк дії відповідного 
зобов’язання. У випадку заміни одного чинного фінансового зобов’язання на інше зобов’язання 
перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення суттєвих змін до 
умов чинного зобов’язання, такий обмін або зміна трактується як припинення визнання 
первісного зобов’язання та визнання нового зобов’язання, причому різниця у балансовій вартості 
відображається у комбінованому звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які 
можна конвертувати у відому суму готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний 
ризик зміни вартості. Всі розміщення коштів на міжбанківському ринку включаються до складу 
статті «Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках». Суми, які стосуються 
коштів, використання яких обмежено, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. 
Банківська група не включає депозитні сертифікати НБУ до складу грошових коштів та їх 
еквівалентів та визнає їх як інструменти інвестиційної політики. Грошові кошти та їх еквіваленти 
обліковуються за амортизованою собівартістю. 
 
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України. Обов’язкові резерви, 
утримувані в НБУ, обліковуються за амортизованою собівартістю і являють собою суми 
обов’язкових резервних активів, які не можна використовувати для фінансування повсякденних 
операцій Банківської групи і, відповідно, вони не вважаються компонентом грошових коштів та їх 
еквівалентів. 
 
Кредити та аванси банкам. Кредити та аванси банкам складаються зі строкових кредитів, 
наданих іншим банкам, які обліковуються тоді, коли Банківська група надає банкам-
контрагентам грошові кошти, які підлягають погашенню на встановлену чи визначену дату. 
Кредити та аванси банкам обліковуються за амортизованою собівартістю. 
 
Кредити та аванси клієнтам. Кредити та аванси клієнтам первісно оцінюються за справедливою 
вартістю або за еквівалентною сумою, якою зазвичай є чиста сума виданих коштів, включно з 
безпосередньо пов’язаними з цим витратами та певними виплатами і комісійними за 
організацію кредиту (комісійні за організацію договору, комісійні за зобов’язання з надання 
кредиту та платежі за послуги), які вважаються коригуванням ефективної процентної ставки за 
кредитом. 
 
Кредити та аванси клієнтам у подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю. Дохід від 
кредиту, який являє собою проценти плюс витрати на проведення операції та виплати і комісійні, 
включені до первісної вартості кредиту, розраховується за методом ефективної процентної 
ставки та відноситься на рахунок прибутків та збитків протягом строку дії кредиту.  
 
Комісійні, зароблені за договірними зобов’язаннями з надання фінансування до видачі кредиту, 
відносяться на майбутні періоди та включаються у вартість кредиту, коли кредит надається.  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Комісійні, зароблені за договірними зобов’язаннями з надання фінансування у випадку, якщо 
використання кредиту є малоймовірним або якщо існує невизначеність щодо строку та суми 
кредиту, розподіляються рівномірно протягом строку дії зобов’язання. 
 
Інвестиції у цінні папери. Ця стаття включає інвестиційні цінні папери, які класифікуються 
Банківською групою на основі бізнес-моделі та характеристик грошових потоків, передбачених 
договором. Станом на кінець звітного періоду Банківська група включила до зазначеної статті 
боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями, боргові цінні папери, 
випущені іноземними органами державної влади, облігації внутрішньої державної позики 
України, депозитні сертифікати Національного банку України, які обліковуються за 
амортизованою собівартістю; акції компаній, які не котируються на ринку, які обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток і збиток. 
 
Кошти банків. Кошти банків включають фінансові зобов’язання, які являють собою договірні 
зобов’язання з надання грошових коштів або інших фінансових активів фінансовим установам чи 
з обміну фінансових активів або фінансових зобов’язань з іншими фінансовими установами на 
умовах, які є потенційно несприятливими для цих фінансових установ, за винятком 
субординованого боргу.  
 
Кошти клієнтів. Кошти клієнтів являють собою непохідні фінансові зобов’язання перед 
фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, державними або корпоративними 
клієнтами та обліковуються за амортизованою собівартістю. 
 
Статутний капітал. Прості та привілейовані акції, які не підлягають викупу та дають право їх 
власникам на дискреційні дивіденди, відображаються у складі власного капіталу. Витрати, 
безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій, відображаються у складі власного капіталу як 
зменшення суми надходжень, за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості 
внесених у капітал сум над номінальною вартістю випущених акцій обліковується у складі 
власного капіталу як емісійний дохід. 
 
Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань. Взаємозалік фінансових активів та 
фінансових зобов’язань, з подальшим включенням до комбінованого звіту про фінансовий стан 
лише їхньої чистої суми, може здійснюватися тоді і тільки тоді, коли Банківська група має 
юридично визначене право взаємозаліку визнаних сум і намір провести розрахунок на нетто-
основі або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. Угоди про продаж 
та подальший викуп і похідні фінансові інструменти, які є предметом торгових угод з 
розрахунковими центрами і які відповідають двом критеріям, визначеним у стандартах 
бухгалтерського обліку, підлягають взаємозаліку у комбінованому звіті про фінансовий стан.  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Похідні фінансові активи та зобов’язання (деривативи). Похідний фінансовий інструмент являє 
собою фінансовий інструмент, який має всі три із перелічених далі характеристик: 
 

 його вартість змінюється у відповідь на зміну однієї або декількох базових змінних величин 
(процентної ставки, ціни фінансового інструмента, валютного курсу, індексу цін чи ставок, 
кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або інших аналогічних змінних 
величин); 

 він не потребує первісної чистої інвестиції або потребує первісну чисту інвестицію, яка є 
меншою за ту інвестицію, яка була б необхідною для інших видів договорів, що, як 
очікується, вимагали б аналогічних змін у відповідь на зміни ринкових факторів; та  

 розрахунки за ним здійснюються на майбутню дату.  
 
Похідний фінансовий інструмент, який не відноситься до категорії інструментів хеджування, 
класифікується у категорії «за справедливою вартістю, зміни якої визнаються у складі прибутку 
або збитку, – утримуваний для торгівлі». Він первісно визнається у комбінованому звіті про 
фінансовий стан за справедливою вартістю, а після первісного визнання зміни справедливої 
вартості визнаються у складі прибутку або збитку. Банківська група не застосовує облік 
хеджування. 
 
Вбудований похідний фінансовий інструмент – це компонент комбінованого (гібридного) 
фінансового інструмента, який також включає непохідну основну угоду; при цьому деякі потоки 
грошових коштів від комбінованого фінансового інструмента змінюються аналогічно потокам 
грошових коштів від окремого похідного фінансового інструмента.  
 
Вбудований похідний фінансовий інструмент відокремлюється від основної угоди та 
обліковується окремо як похідний фінансовий інструмент, якщо гібридний фінансовий 
інструмент не відображається як фінансовий актив чи фінансове зобов’язання за справедливою 
вартістю, зміни якої визнаються у складі прибутку або збитку, і якщо економічні характеристики 
та ризики вбудованого похідного інструмента не пов’язані тісно з економічними 
характеристиками та ризиками основної угоди. 
 
Процентні доходи та витрати. Процентні доходи та витрати для усіх фінансових інструментів, за 
винятком інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
визнаються у комбінованому звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток із використанням 
методу ефективної процентної ставки.  
 
Ефективна процентна ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані потоки грошових 
коштів від фінансового інструмента протягом очікуваного строку використання фінансового 
інструмента або, коли доцільно, коротшого періоду, до чистої балансової вартості фінансового 
активу або фінансового зобов’язання. Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з 
урахуванням всіх договірних умов за інструментом. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Розрахунок ефективної процентної ставки включає усі комісії, сплачені або отримані між 
сторонами договору, які супроводжують і безпосередньо стосуються конкретної кредитної угоди, 
витрати на здійснення операції та усі інші премії або дисконти. Для фінансових активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати на здійснення 
операції визнаються у складі прибутку або збитку на момент первісного визнання. 
 
Процентні доходи/процентні витрати розраховуються із застосуванням ефективної процентної 
ставки до валової балансової вартості фінансових активів, які не зазнали зменшення корисності у 
результаті дії кредитного ризику (тобто за амортизованою собівартістю фінансового активу до 
коригування, із використанням будь-якого резерву на покриття очікуваних кредитних збитків), 
або амортизованої собівартості фінансових зобов’язань. Для фінансових активів, які зазнали 
зменшення корисності у результаті дії кредитного ризику, процентні доходи розраховуються із 
застосуванням ефективної процентної ставки до амортизованої собівартості фінансових активів, 
які зазнали зменшення корисності у результаті дії кредитного ризику (тобто валової балансової 
вартості, за вирахуванням резерву на покриття очікуваних кредитних збитків). Для придбаних 
або створених фінансових активів, які зазнали зменшення корисності у результаті дії кредитного 
ризику, ефективна процентна ставка відображає очікувані кредитні збитки під час визначення 
майбутніх потоків грошових коштів, які передбачається отримати від фінансового активу. 
 
Комісійні доходи та витрати. Метод, за яким Банківська група визнає комісійні доходи та 
витрати, пов’язані з наданням та отриманням послуг, залежить від характеру послуги. Комісії, які 
вважаються додатковим компонентом процентів, включаються до складу ефективної процентної 
ставки та визнаються у прибутках або збитках у статті «Процентні доходи» або «Процентні 
витрати». Комісії, які підлягають сплаті або отриманню після здійснення значної операції, 
визнаються у прибутках або збитках у повному обсязі в момент здійснення відповідної операції у 
статті «Комісійні доходи» або «Комісійні витрати». Комісії, які підлягають сплаті або отриманню 
за регулярні послуги, визнаються протягом строку надання послуги також у статті «Комісійні 
витрати» або «Комісійні доходи».  
 
Комісії, отримані за договірне зобов’язання надати фінансову гарантію, вважаються 
справедливою вартістю цього договірного зобов’язання. Відповідне зобов’язання у подальшому 
амортизується протягом строку дії договірного зобов’язання у статті «Комісійні доходи» у складі 
доходів. 
 
Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими інструментами за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими 
інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток, включає усі прибутки та 
збитки від змін у справедливій вартості деривативів, фінансових активів та фінансових 
зобов’язань, утримуваних для торгівлі. 
 
Активи із права користування. Активи із права користування є активами, які представляють 
собою право орендаря використовувати базовий актив протягом строку дії оренди. 
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
На дату початку оренди Банківська група оцінює актив із права користування за первісною 
вартістю. Первісна вартість активу із права використання охоплює: (а) суму первісної оцінки 
орендного зобов’язання; (б) будь-які орендні платежі, здійснені на або до дати початку оренди, 
за вирахуванням отриманих заохочувальних виплат до оренди; (в) будь-які первісні прямі 
витрати, понесені орендарем; та (г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі 
демонтажу та переміщення відповідного базового активу, відновлення місця, на якому він 
розташований, або відновлення орендованого активу до стану, який вимагається умовами 
оренди, окрім випадків коли такі витрати здійснюються для створення запасів. Банківська група 
несе зобов’язання за такими витратами або на дату початку оренди, або внаслідок використання 
орендованого активу протягом певного періоду. 
 
Після дати початку оренди Банківська група оцінює актив із права користування із застосуванням 
моделі витрат, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених 
збитків від зменшення корисності, та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного 
зобов’язання. Банківська група здійснює нарахування амортизації активу із права користування 
на основі прямолінійного методу, причому амортизаційні витрати відображаються у складі 
адміністративних та інших операційних витрат. Період амортизації відповідає строку орендного 
зобов’язання. 
 
Орендні зобов’язання. На дату початку оренди Банківська група оцінює орендні зобов’язання за 
теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі Банківська 
група дисконтує із застосуванням процентної ставки, властивої для відповідного договору 
оренди, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то 
Банківська група застосовує ставку додаткових запозичень орендаря. Банківська група 
відображає орендні зобов’язання окремо у комбінованому звіті про фінансовий стан, причому 
проценти за орендними зобов’язаннями визнаються у складі процентних витрат у 
комбінованому звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток.  
 
Строк дії оренди являє собою період, який не можна відмінити, протягом якого Банківська група 
має право використовувати базовий актив, а також обидва такі строки: (а) періоди, протягом 
яких існує можливість продовження дії оренди, якщо Банківська група обґрунтовано упевнена у 
тому, що зможе реалізувати такий опціон; та (б) періоди, протягом яких існує можливість 
розірвати договір оренди, якщо орендар обґрунтовано упевнений у тому, що він не зможе 
реалізувати такий опціон. 
 
Зміна договору оренди є зміною обсягу оренди або компенсації за оренду, яка не була частиною 
початкових умов оренди (наприклад, додаткове включення або припинення права на 
використання одного або більше базових активів або подовження чи скорочення строку дії 
оренди за договором). 
 
Ставка додаткових запозичень орендаря являє собою процентну ставку, яку Банківська група 
сплатила б, або запозичити на аналогічний строк та з аналогічним забезпеченням кошти, 
необхідні для того, щоб отримати актив, аналогічний за вартістю до активу із права користування 
за подібних економічних умов.   
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Основні засоби і нематеріальні активи за винятком гудвілу. Основні засоби і нематеріальні 
активи за винятком гудвілу, складаються з активів, які використовуються в основній діяльності. 
До активів, які використовуються в основній діяльності, належать активи, що використовуються 
для надання послуг або в адміністративних цілях та включають активи, які не є об’єктами 
нерухомості та які Банківська група здає в оренду за договорами оренди як орендодавець.  
 
Основні засоби і нематеріальні активи за винятком гудвілу, первісно визнаються за ціною 
придбання, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції, разом з витратами 
на позикові кошти, якщо до початку експлуатації активу необхідне тривале будівництво або 
переробка. 
 
Програмне забезпечення, розроблене власними спеціалістами Банківської групи, яке відповідає 
критеріям капіталізації, капіталізується у сумі прямих витрат на розробку, які включають зовнішні 
витрати та оплату праці працівників, безпосередньо залучених до проекту.  
 
Після первісного визнання основні засоби і нематеріальні активи за винятком гудвілу, 
оцінюються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та амортизації та 
збитків від зменшення корисності.  
 
Основні засоби і нематеріальні активи за винятком гудвілу, амортизуються після вирахування 
ліквідаційної вартості активів. Основні засоби і нематеріальні активи за винятком гудвілу, 
амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом строку корисного 
використання конкретного активу. Амортизаційні витрати визнаються у складі прибутку або 
збитку у статті «Амортизаційні витрати». 
 
У випадку якщо актив складається з декількох компонентів, які потребують регулярної заміни, 
мають різне призначення чи різні характеристики споживання або приносять різні економічні 
вигоди, кожен компонент визнається окремо та амортизується за найдоцільнішим для нього 
методом. Строки нарахування амортизації об’єктів офісного призначення представлені таким 
чином:  
 

 корпуси будівель – 80–60 років (першокласні та інші об’єкти нерухомості, відповідно);  

 фасади – 30 років;  

 загальні та технічні споруди – 20 років;  

 удосконалення – 10 років. 
 
Програмне забезпечення амортизується, залежно від його виду, протягом періодів не більше 8 
років у разі програмного забезпечення, розробленого для підтримки комп’ютерної 
інфраструктури, та 3–5 років у разі програмного забезпечення, розробленого переважно для 
надання послуг клієнтам.  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Витрати на обслуговування програмного забезпечення відносяться на витрати того періоду, в 
якому вони понесені. При цьому витрати, які призводять до вдосконалення програмного 
забезпечення або подовження строку його використання, включаються до початкової вартості 
придбання або розробки. 
 
Основні засоби, які підлягають амортизації, і нематеріальні активи за винятком гудвілу, 
тестуються на предмет зменшення корисності за наявності ознак потенційного зменшення 
корисності на звітну дату. Активи, які не підлягають амортизації, тестуються на предмет 
зменшення корисності не рідше одного разу на рік.  
 
У разі виявлення ознак зменшення корисності нова вартість відшкодування активу порівнюється 
з його балансовою вартістю. Якщо визначається зменшення корисності активу, збиток від 
зменшення корисності визнається у складі прибутку або збитку. Цей збиток сторнується у разі 
зміни очікуваної вартості відшкодування або зникнення ознак зменшення корисності. Збитки від 
зменшення корисності відображаються у складі прибутку або збитку у статті «Амортизаційні 
витрати».  
 
Прибутки або збитки від вибуття основних засобів та нематеріальних активів, за винятком 
гудвілу, які використовуються в основній діяльності, визнаються у складі прибутку або збитку у 
статті «Інші прибутки (збитки)».  
 
Інвестиційна нерухомість складається з об’єктів нерухомості, які Банківська група утримує для 
отримання орендного доходу або приросту капіталу. Інвестиційна нерухомість визнається як 
актив, коли існує імовірність отримання Банківською групою майбутніх економічних вигід від 
інвестиційної нерухомості, а її вартість можна достовірно оцінити. Інвестиційна нерухомість на 
момент первісного визнання оцінюється за первісною вартістю. До цієї початкової оцінки 
включаються також витрати на проведення операції та витрати на позикові кошти, понесені за 
період будівництва та підготовки об’єктів нерухомості.  
 
Подальші витрати, пов’язані з уже визнаною інвестиційною нерухомістю, додаються до її 
балансової вартості у разі, якщо існує імовірність, що ці витрати принесуть Банківській групі 
майбутні економічні вигоди (наприклад, вдосконалення або розширення такої власності). Усі інші 
подальші витрати (наприклад, ремонт та технічне обслуговування) відносяться на витрати того 
року, в якому вони понесені. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за 
первісною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення 
корисності, якщо такі є. 
 
Припинення визнання інвестиційної нерухомості здійснюється у випадку її вибуття або 
постійного вилучення з експлуатації, якщо не очікується отримання майбутніх економічних вигід 
від вибуття. Прибутки або збитки від вибуття інвестиційної нерухомості визнаються у складі 
прибутку або збитку у статті «Інші прибутки (збитки)».  
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3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Витрати на виплати працівникам. Витрати на виплати працівникам відносяться до однієї з 
чотирьох категорій: короткострокові виплати, такі як заробітна плата, річні відпускні, 
заохочувальні винагороди, участь у прибутку та додаткові виплати; довгострокові виплати, 
включно з оплачуваною довгостроковою відпусткою, преміями за вислугу праці у Банківській 
групі та іншими видами грошових відстрочених компенсацій; виплати при звільненні; та пенсійне 
забезпечення. 
 
Витрати на заробітну плату, єдиний соціальний внесок, оплачувані річні відпустки та лікарняні, 
премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги 
надавались працівниками Банківської групи. У Банківської групи не існує юридичного або 
конструктивного зобов’язання здійснювати пенсійні або інші подібні виплати, крім платежів за 
планом із встановленими внесками відповідно до законодавства. 
 
Резерви на покриття збитків від прийнятих зобов’язань. Резерви, які обліковуються у складі 
зобов’язань (крім пов’язаних з фінансовими інструментами, виплатами працівникам та 
страховими договорами), відносяться переважно до реструктуризації, претензій та судових 
процесів, штрафів та пені і податкових ризиків. 
 
Резерв визнається, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання, яке виникло у 
результаті минулих подій, потрібне буде відволікання ресурсів, які забезпечують економічні 
вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Для 
визначення суми резерву сума таких зобов’язань дисконтується, якщо вплив дисконтування є 
суттєвим. 
 
Поточні та відстрочені податки. Поточні витрати з податку на прибуток визначаються на основі 
податкового законодавства та чинних ставок оподаткування протягом періоду, за який отримано 
прибуток. 
 
Відстрочені податки визнаються на момент виникнення тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активу або зобов’язання у комбінованому звіті про фінансовий стан та їхньою 
податковою базою. 
 
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх тимчасових різниць, які збільшують 
оподатковувану базу, крім тимчасових різниць на момент первісного визнання гудвілу і, у 
подальшому, для гудвілу, який не вираховується для цілей оподаткування.  
 
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, які зменшують 
оподатковувану базу, та невикористаних перенесених на майбутні періоди податкових збитків і 
відображаються лише тією мірою, в якій існує ймовірність отримання оподатковуваного 
прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати тимчасові різниці або використати 
перенесені на майбутні періоди податкові збитки. 

  



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (код 09807750) 
 
Примітки до комбінованої фінансової звітності  
за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року (продовження)  
(у тисячах українських гривень) 

 

37 
 
 
 

3. Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 
(продовження) 
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за методом балансових зобов’язань із 
використанням ставки оподаткування, яка, як очікується, застосовуватиметься у тому періоді, в 
якому буде реалізований актив або здійснений розрахунок за зобов’язанням, на основі ставок 
оподаткування та податкового законодавства, які будуть чинними станом на звітну дату цього 
періоду. Відстрочені податкові активи та зобов’язання не дисконтуються. 
 
Операції з іноземною валютою. Методи обліку активів та зобов’язань, пов’язаних з 
проведеними Банківською групою операціями з іноземною валютою, та оцінки валютного 
ризику, який виникає у зв’язку з такими операціями, залежать від того, чи є відповідний актив 
або зобов’язання монетарним або немонетарним.  
 
Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті. Монетарні активи та зобов’язання в 
іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту Банківської групи за курсом обміну 
валют станом на кінець періоду. Курсові різниці визнаються у складі прибутку або збитку.  
 
Немонетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті. Немонетарні активи та 
зобов’язання в іноземній валюті перераховуються за курсом обміну валют на дату операції, якщо 
вони оцінюються за первісною вартістю, та за курсом обміну на кінець періоду, якщо вони 
оцінюються за справедливою вартістю.  
 
Основні курси обміну, які використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були 
такими: 
 

 

31 грудня  
2021 року, 

гривень  

31 грудня  
2020 року, 

гривень 

    
1 долар США 27,2782  28,2746 
1 євро 30,9226  34,7396 
    

 
У комбіновану фінансову звітність станом на 31 грудня 2021 року і за рік, який закінчився на 
зазначену дату, були внесені певні зміни класифікації для приведення її у відповідність з основою 
подання станом на 31 грудня 2020 року і за рік, який закінчився на зазначену дату (Примітка 6). 
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4. Суттєві облікові оцінки та судження під час застосування облікової політики 
 
Банківська група здійснює оцінки та робить припущення, які впливають на суми, які визнаються у 
комбінованій фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом 
наступного фінансового року. Оцінки та професійні судження постійно проводяться та базуються 
на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо 
майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за чинних обставин. Керівництво Банківської 
групи також приймає певні судження, окрім тих які передбачають застосування облікових оцінок, 
під час застосування облікової політики. Професійні судження, які завдають найсуттєвішого 
впливу на суми, відображені у комбінованій фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких 
можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового року, включають таке:  
 
Оцінка бізнес-моделі. Класифікація і оцінка фінансових активів залежить від результатів 
тестування щодо виплат суто основної суми та процентів, а також бізнес-моделі. Банківська група 
визначає бізнес-модель на рівні, який відображає те, яким чином групи фінансових активів 
управляються разом для досягнення конкретної бізнес-цілі. Ця оцінка передбачає використання 
суджень, які відображають усі відповідні докази, включно зі способами оцінки показників 
діяльності активів та оцінки їхніх показників, ризики, які впливають на показники діяльності 
активів і способи їхнього управління, а також те, яким чином відбувається компенсація 
менеджерам за цими активами. Банківська група здійснює моніторинг фінансових активів, які 
оцінюються за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю, із відображенням 
переоцінки у складі інших сукупних доходів, які припиняють визнаватися до настання терміну 
їхнього погашення, для того щоб зрозуміти причину їхнього вибуття, і чи відповідають такі 
причини цілі господарської діяльності, заради якої ці активи утримуються. 
 
Моніторинг є частиною постійної оцінки Банківської групи того, чи продовжує бізнес-модель, 
заради якої утримуються залишки фінансових активів, залишатися доречною і, якщо вона 
перестає бути доречною, чи відбулися зміни у бізнес-моделі та, відповідно, перспективні зміни у 
класифікації цих активів. 
 
Істотне збільшення кредитного ризику. Як зазначено у Примітці 3, очікувані кредитні збитки 
оцінюються як резерв, який дорівнює очікуваним кредитним збиткам на період 12 місяців для 
активів Етапу 1 або очікуваним кредитним збиткам на весь строк дії інструментів для активів 
Етапу 2 або Етапу 3. Актив переходить до Етапу 2, коли його кредитний ризик значно зростає з 
моменту первісного визнання. МСФЗ 9 не визначає те, що є істотним збільшенням кредитного 
ризику. Під час оцінки того, чи збільшився кредитний ризик активу істотно, Банківська група 
враховує якісну та кількісну обґрунтовану та підтверджувану прогнозну інформацію. Деталі див. у 
Примітці 23. 
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4. Суттєві облікові оцінки та судження під час застосування облікової політики 
(продовження) 
 
Створення груп активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Коли очікувані 
кредитні збитки оцінюються на колективній основі, фінансові активи групуються на основі 
спільних характеристик ризику. Див. Примітку 23 щодо детальної інформації про характеристики, 
які беруться до уваги під час прийняття такого судження. Банківська група здійснює постійний 
моніторинг доречності характеристик кредитного ризику для оцінки того, чи продовжують вони 
залишатися аналогічними. Це вимагається для забезпечення того, щоб, у випадку зміни 
характеристик кредитного ризику, існував спосіб належного перерозподілу активів за 
сегментами.  
 
У результаті цього можуть бути створені нові портфелі або група активів перерозподілиться до 
портфеля, який вже існує і краще відображає аналогічні характеристики кредитного ризику цієї 
групи активів. Перерозподіл портфелів за сегментами та рух між портфелями стають 
поширенішими, коли відбувається істотне збільшення кредитного ризику, і таким чином активи 
переходять з групи очікуваних кредитних збитків на 12 місяців до групи активів з очікуваним 
кредитним збитком на весь строк дії інструментів, або навпаки, але це також може відбуватися у 
рамках портфелів, які продовжують оцінюватися на тій само основі, що й очікувані кредитні 
збитки на 12 місяців чи на весь строк дії інструментів, але сума очікуваних кредитних збитків 
змінюється, оскільки кредитний ризик портфелів є іншим.  
 
Станом на 31 грудня 2021 року Банківська група згрупувала більшість своїх кредитів та авансів 
клієнтам у портфелі з аналогічними характеристиками ризику та оцінювала очікувані кредитні 
збитки на колективній основі. 
 
Використані моделі та припущення. Банківська група використовує різноманітні моделі та 
припущення під час оцінки справедливої вартості фінансових активів, а також під час оцінки 
очікуваних кредитних збитків. Судження застосовуються під час виявлення найдоречнішої 
моделі для кожного виду активів, а також для визначення припущень, використаних у цих 
моделях, включно з припущеннями, які стосуються основних факторів кредитного ризику. 
Див. Примітку 23 щодо деталей про очікувані кредитні збитки та Примітку 27 щодо детальнішої 
інформації про оцінку справедливої вартості. 
 
Імовірність дефолту. Імовірність дефолту являє собою основну вхідну інформацію під час оцінки 
очікуваних кредитних збитків. Імовірність дефолту є оцінкою ймовірності настання дефолту 
протягом конкретного часового горизонту, розрахунок якої передбачає використання історичних 
даних, припущень та очікувань щодо майбутніх умов. Див. Примітку 23 щодо детальнішої 
інформації. 
 
Рівень збитку у випадку дефолту. Рівень збитку у випадку дефолту є оцінкою збитків, які 
виникають у результаті дефолту. Оцінка базується на різниці між належними потоками грошових 
коштів за договорами і тими, які кредитор передбачає отримати, з урахуванням потоків 
грошових коштів від забезпечення та невід’ємного покращення кредиту.  
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4. Суттєві облікові оцінки та судження під час застосування облікової політики 
(продовження) 
 
Оцінка справедливої вартості та процес оцінки. Під час оцінки справедливої вартості 
фінансового активу або зобов’язання Банківська група використовує ринкові дані, які піддаються 
спостереженню, у тій мірі, в якій вони є доступними. У випадку коли вхідні дані Рівня 1 відсутні, 
Банківська група використовує моделі оцінки для визначення справедливої вартості своїх 
фінансових інструментів. Див. Примітку 27 щодо детальнішої інформації про оцінку справедливої 
вартості. 
 
Використання прогнозної інформації під час оцінки очікуваних кредитних збитків. Під час 
оцінки очікуваних кредитних збитків Банківської групи використовує обґрунтовану та 
підтверджувану прогнозну інформацію, яка базується на припущеннях щодо майбутнього зміни 
різних економічних факторів і те, яким чином ці фактори впливатимуть один на одного. 
Див. Примітку 23 щодо детальнішої інформації. 
 
Строки корисного використання основних засобів. Банківська група переглядає очікувані строки 
корисного використання своїх основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду. 
 
Визначення строків дії оренди та застосування звільнення від визнання для договорів оренди 
згідно з МСФЗ 16 «Оренда». Під час оцінки строків дії оренди для кожного договору оренди 
Банківська група визначає безвідкличний період оренди, беручи до уваги періоди, охоплені 
опціоном на продовження оренди, якщо орендар має обґрунтовану впевненість, що зможе 
реалізувати цей опціон; і періоди, охоплені опціоном на розірвання договору оренди, якщо 
орендар не має обґрунтованої впевненості, що зможе реалізувати цей опціон. Під час оцінки 
того, чи має орендар обґрунтовану впевненість, що зможе реалізувати опціон на продовження 
договору оренди або не може реалізувати опціон на розірвання договору оренди, Банківська 
група враховує усі відповідні факти та обставини, які створюють економічне заохочення для 
Банківської групи реалізувати опціон на продовження договору оренди або не реалізувати 
опціон на розірвання договору оренди.  
 
Під час застосування МСФЗ 16 «Оренда» Банківська група використовувала звільнення від 
визнання, дозволене згідно з МСФЗ 16 «Оренда», і не визнавала активи із права користування та 
орендні зобов’язання для короткострокової оренди та оренди активів із низькою вартістю. 
 
Визначення відкличних кредитних зобов’язань, класифікація та визначення суми кредитного 
ризику за кредитними зобов’язаннями. Банківська група визначає свої невикористані кредитні 
зобов’язання, надані фізичним особам та корпоративним клієнтам за кредитними картками 
(кредитними лімітами), як відкличні і, таким чином, вони не стають причиною виникнення 
кредитного ризику.  
 
Керівництво Банківської групи вважає, що зобов’язання є відкличним, оскільки Банківська група 
має безумовне юридичне право відкликати своє зобов’язання без попереднього повідомлення і 
без наслідків, коли: 
 

 таке право є безумовним і Банківська група має повну свободу відмовитись від надання 
цього інструмента;   
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4. Суттєві облікові оцінки та судження під час застосування облікової політики 
(продовження) 
 

 без попереднього повідомлення Банківська група може відкликати надання послуги без 
затримки і, відповідно, може відмовити у наданні коштів одразу після відкликання цього 
інструмента;  

 Банківська група може не надавати якихось обґрунтувань і не наражатися на якісь наслідки.  
 
Станом на 31 грудня 2021 року сума невикористаних кредитних зобов’язань за кредитними 
картками (кредитними лімітами), які класифікуються як відкличні, становила 12 490 454 тисячі 
гривень (31 грудня 2020 року: 6 033 766 тисяч гривень). 
 
 

5. Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів та тлумачень 
 
У поточному році Банківська група застосувала низку поправок до стандартів та тлумачень, 
випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), які набувають 
чинності для річних періодів, які починаються на або після 1 січня 2021 року: 
 

 поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 4 «Страхові 
контракти» та МСФЗ 16 «Оренда» – Реформа базової процентної ставки: Етап 2; 

 поправки до МСФЗ 16 «Оренда» – Поступки з оренди, пов’язані із поширенням пандемії 
COVID-19. 

 
Їхнє прийняття до застосування не завдало жодного суттєвого впливу на розкриття інформації 
або суми, відображені у цій комбінованій фінансовій звітності. 
 
На дату затвердження цієї комбінованої фінансової звітності Банківська група не застосовувала 
такі нові та переглянуті стандарти, які були випущені, але іще не набули чинності: 
 

Стандарти/тлумачення 

Набувають чинності для 
річних облікових періодів, 

які починаються на або 
після: 

  
МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 січня 2023 року 
Поправки до МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 січня 2023 року 
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (у рамках проекту з формулювання 

Щорічних вдосконалень МСФЗ за періоди 2010–2012 років) – Класифікація зобов’язань 
як короткострокових або довгострокових 1 січня 2023 року 

Поправки до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» – 
Визначення облікових оцінок 1 січня 2023 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та Положення 2 щодо практики 
застосування МСФЗ – Розкриття інформації про облікову політику 1 січня 2023 року 

Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2018–2020 років:  
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» – Посилання на концептуальну основу в 

МСФЗ 1 січня 2022 року 
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5. Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів та тлумачень 
(продовження) 
 

Стандарти/тлумачення 

Набувають чинності для 
річних облікових періодів, 

які починаються на або 
після: 

  
Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» – Поправки, які забороняють компанії 

вираховувати вартість об’єктів основних засобів, отриманих від продажу об’єктів, 
вироблених під час підготовки компанією активів до використання за їхнім 
призначенням 1 січня 2022 року 

Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» – 
Обтяжливі договори: Вартість виконання договору 1 січня 2022 року 

Поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток» – Відстрочені податки, пов’язані з 
активами та зобов’язаннями, які виникають з єдиної операції 1 січня 2023 року 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в 
асоційовані та спільні підприємства» – Продаж або внесок активів між інвестором та 
його асоційованим або спільним підприємством 

Дату набуття чинності має 
визначити РМСБО 

  

 
За оцінками керівництва, прийняття до застосування у майбутніх періодах зазначених вище 
стандартів не матиме суттєвого впливу на комбінованій фінансову звітність Банківської групи. 
 
 

6. Зміни у поданні комбінованої фінансової звітності 
 
Протягом року, згідно з вимогами Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні, Банківська група уперше подала свою комбіновану фінансову звітність на основі 
Архітектури таксономії фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності 
за попередні звітні періоди. Банківська група внесла зміни до свого формату подання, заголовків 
статей у комбінованій фінансовій звітності і, відповідно, класифікації статей у комбінованому звіті 
про фінансовий стан, комбінованому звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток, 
комбінованому звіті про зміни у власному капіталі та комбінованому звіті про рух грошових 
коштів. На думку керівництва Банківської групи, ці зміни забезпечують подання достовірної та 
більш належної інформації. Відповідно, ці зміни були внесені ретроспективно для коригування 
порівняльних даних за 2020 рік.  
 
Зміни у поданні, які призвели до зміни класифікації сум у комбінованому звіті про фінансовий 
стан на 31 грудня 2020 року, представлені таким чином: 
 

Попереднє подання  Нове подання  

31 грудня  
2020 року, 
попереднє 

подання  
Вплив зміни 
класифікації  

31 грудня  
2020 року,  

нове подання 

         
Кошти в інших фінансових 

установах за 
амортизованою 
собівартістю   

 

23 581 296  (23 581 296) 

 

- 
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6. Зміни у поданні комбінованої фінансової звітності (продовження) 

 

Попереднє подання  Нове подання  

31 грудня  
2020 року, 
попереднє 

подання  
Вплив зміни 
класифікації  

31 грудня  
2020 року,  

нове подання 

         

  

Кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити 
овернайт у банках 

 

-  12 077 850 

 

12 077 850 
  Кредити та аванси банкам  -  11 503 446  11 503 446 
Цінні папери та інвестиції    18 310 054  (18 310 054)  - 
  Інвестиції у цінні папери  -  18 309 865  18 309 865 

  

Інвестиції у дочірні 
підприємства, спільні 
підприємcтва та 
асоційовані підприємства 

 

-  189 

 

189 
Інші активи    496 174  (496 174)  - 
  Інші фінансові активи  -  221 187  221 187 
  Інші нефінансові активи  -  274 987  274 987 
Інші зобов’язання    958 270  (958 270)  - 
  Інші фінансові зобов’язання  -  743 012  743 012 

  
Інші нефінансові 

зобов’язання 
 

-  215 258 
 

215 258 
         

 
Зміни у поданні, які призвели до зміни класифікації сум у комбінованому звіті про сукупний 
дохід, прибуток або збиток за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, представлені таким 
чином: 
 

Попереднє подання  Нове подання  

2020, 
попереднє 

подання  
Вплив зміни 
класифікації  

2020, нове 
подання 

         
Чистий прибуток від 

переоцінки іноземної 
валюти, торгових операцій з 
іноземною валютою та 
деривативів   

 

599 451  (599 451)  - 

  

Чистий прибуток (збиток) від 
операцій з іноземною 
валютою 

 

-  529 758  529 758 

  

Чистий прибуток (збиток) від 
переоцінки іноземної 
валюти 

 

-  69 693  69 693 
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6. Зміни у поданні комбінованої фінансової звітності (продовження) 

 
Вплив змін у заголовках статей комбінованої фінансової звітності представлено у таблиці нижче: 
 
Попереднє подання  Нове подання 

   
Комбінований звіт про фінансовий стан   
   
Кошти в Національному банку України та обов’язкові 

резерви  
Кошти обов’язкових резервів у Національному банку 

України («НБУ») і короткострокові розміщення в НБУ 
Кредити та заборгованість клієнтів за амортизованою 

собівартістю  Кредити та аванси клієнтам 
Деривативи  Похідні фінансові активи 
Майно та обладнання  Основні засоби 
Нематеріальні активи  Нематеріальні активи за винятком гудвілу 
Кошти в інших фінансових установах за амортизованою 

собівартістю  Кошти банків 
Деривативи  Похідні фінансові зобов’язання 
   
Комбінований звіт про сукупний дохід, прибуток або 

збиток   
   
Чистий прибуток від цінних паперів та інвестицій, які 

оцінюються за справедливою вартістю, із 
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку  

Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими 
інструментами за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

Чистий збиток від іншої діяльності  Інші операційні доходи (витрати) 
Витрати, пов’язані з персоналом  Витрати на виплати працівникам 
Знос та амортизація приміщень, вдосконалень 

орендованого майна, обладнання, нематеріальних 
активів та активів із права користування  Амортизаційні витрати 

Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків  

Прибуток від зменшення корисності та сторнування 
збитку від зменшення корисності (збиток від 
зменшення корисності), визначені згідно з вимогами 
МСФЗ 9 

Чисті доходи від необоротних активів  Інші прибутки (збитки) 
   
Комбінований звіт про зміни у власному капіталі   
   
Акціонерний капітал  Статутний капітал 
   
Комбінований звіт про рух грошових коштів   
   
Процентні доходи отримані  Проценти отримані 
Проценти витрати сплачені  Проценти сплачені 
Прибутки, отримані від торгових операцій з іноземною 

валютою та деривативів  
Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з 

іноземною валютою 

Прибутки, отримані від раніше списаних кредитів  
Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, 

списаних раніше 
Прибутки, отримані від цінних паперів, які оцінюються за 

справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у 
складі прибутку або збитку  

Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з 
фінансовими інструментами, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Комісійні доходи отримані  Комісійні доходи, що отримані 
Комісійні витрати сплачені  Комісійні витрати, що сплачені 

Інші операційні витрати сплачені  
Інші надходження грошових коштів від операційної 

діяльності 
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6. Зміни у поданні комбінованої фінансової звітності (продовження) 
 
Попереднє подання  Нове подання 

   
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені  Виплати працівникам та виплати від їх імені 

Податок на прибуток сплачений  
Податки на прибуток сплачені, класифіковані як 

операційна діяльність 
Рух грошових коштів, отриманих від операційної 

діяльності, до змін в операційних активах та 
зобов’язаннях  Грошові потоки від (для) операційної діяльності 

Чисте збільшення обов’язкових резервів  
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових резервів у 

Національному банку України 
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших фінансових 

установах  
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та авансів 

банкам 
Чисте зменшення/(збільшення) цінних паперів, які 

оцінюються за справедливою вартістю, із 
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку  

Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з 
фінансовими інструментами за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

Надходження від погашення цінних паперів  Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери 
Придбання приміщень, обладнання та нематеріальних 

активів і вдосконалення орендованого майна  Придбання основних засобів 
Надходження від продажу приміщень та обладнання  Надходження від продажу основних засобів 
Погашення інших позикових коштів  Повернення інших залучених коштів 
Погашення субординованого боргу  Повернення субординованого боргу 
Погашення орендних зобов’язань  Виплати за орендними зобов’язаннями 
   

 

У відповідні примітки за 2021 та 2020 роки були внесені зміни у відповідності до вимог нового 
подання. 
 
 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти  
 

Грошові кошти та їх еквіваленти Банківської групи для цілей підготовки комбінованого звіту про 
рух грошових коштів були представлені таким чином: 
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

    
Готівка 2 723 482  3 559 826 
Кошти обов’язкових резервів у Національному банку України («НБУ») і 

короткострокові розміщення в НБУ 3 227 053  3 042 109 
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках   10 613 119   12 077 853 
За вирахуванням: Коштів обов’язкових резервів у Національному банку 

України (3 179 876)  (2 962 511) 
    

    
Усього грошових коштів та їх еквівалентів, до вирахування резерву на 

покриття очікуваних кредитних збитків 13 383 778  15 717 277 
    

    
За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків (6)  (3) 
    

    
Усього грошових коштів та їх еквівалентів 13 383 772  15 717 274 
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7. Грошові кошти та їх еквіваленти (продовження) 

 
Станом на 31 грудня 2021 року кошти обов’язкових резервів у Національному банку України у 
сумі 3 179 876 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 2 962 511 тисяч гривень) були представлені 
депозитами обов’язкових резервів, які Банківська група не могла використовувати для 
фінансування у своїй повсякденній діяльності. 
 
Станом на 31 грудня 2021 року загальна сума коштів п’яти контрагентів з найбільшими 
непогашеними сумами становила 10 407 494 тисячі гривень, або 99% від загальної суми 
кореспондентських рахунків, депозитів та кредитів овернайт у банках (31 грудня 2020 року: 
11 835 449 тисяч гривень, або 99% від загальної суми кореспондентських рахунків, депозитів та 
кредитів овернайт у банках). 
 
Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за географічним принципом, валютами та процентними 
ставками подано у Примітці 23. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами 
наведена у Примітці 28. 
 
 

8. Кредити та аванси банкам 
 

 
31 грудня  
2021 року 

 31 грудня  
2020 року 

    
Строкові кредити, надані іншим банкам  13 609 754   11 504 459 
За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків  (327)  (1 013) 
    

    
Усього кредитів та авансів банкам 13 609 427  11 503 446 
    

 
Станом на 31 грудня 2021 року загальна сума коштів п’яти контрагентів з найбільшими 
непогашеними сумами становила 4 721 922 тисячі гривень, або 35% від загальної суми кредитів 
та авансів банкам (31 грудня 2020 року: 4 893 442 тисячі гривень, або 43% від загальної суми 
кредитів та авансів банкам). 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років максимальна сума кредитного ризику за кредитами та 
авансами банкам, без урахування впливу будь-якого забезпечення та інших кредитних 
покращень, становила 13 609 427 тисяч гривень та 11 503 446 тисяч гривень, відповідно. 
 
Аналіз кредитів та авансів банкам за рухом валової вартості та очікуваних кредитних збитків, 
географічним принципом, валютами, строками погашення та процентними ставками подано у 
Примітці 23. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у 
Примітці 28. 
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9. Кредити та аванси клієнтам  
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

    
Кредити та аванси юридичним особам та фізичним особам-підприємцям  22 233 049   16 574 811 
Кредити та аванси фізичним особам  7 145 551   6 470 743 
    

    
Усього кредитів та авансів клієнтам, до вирахування резерву на покриття 

очікуваних кредитних збитків 29 378 600  23 045 554 
    

    
За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків (918 454)  (1 977 379) 
    

    
Усього кредитів та авансів клієнтам, за вирахуванням резерву на покриття 

очікуваних кредитних збитків 28 460 146  21 068 175 
    

 
Станом на 31 грудня 2021 року максимальна сума кредитного ризику за кредитами та авансами 
клієнтам, без урахування впливу забезпечення та інших кредитних покращень, становила 
28 460 146 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 21 068 175 тисяч гривень). 
 
Концентрація кредитів та авансів клієнтам за галузями економіки була представлена таким 
чином: 
 
 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 Сума  %  Сума  % 

        
Комерційна діяльність і торгівля 13 333 673  45  10 413 774  45 
Фізичні особи 7 145 551  24  6 470 743  28 
Промислове виробництво 4 426 803  15  2 571 228  11 
Телекомунікації 1 726 337  6  1 710 352  7 
Сільське господарство та харчова 

промисловість 1 463 832  5  959 391  4 
Фінансові послуги 874 429  3  487 771  2 
Транспорт і послуги зв’язку 254 121  1  271 457  1 
Інше 153 854  1  160 838  2 
        

        
Усього кредитів та авансів клієнтам, до 

вирахування резерву на покриття 
очікуваних кредитних збитків 29 378 600  100  23 045 554  100 

         

 
Станом на 31 грудня 2021 року загальна сума кредитів та авансів клієнтам, виданих 10 
найбільшим позичальникам Банківської групи, становила 11 811 609 тисяч гривень (31 грудня 
2020 року: 9 671 503 тисячі гривень), або 40% від загальної суми кредитного портфеля (31 грудня 
2020 року: 42%). 
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9. Кредити та аванси клієнтам (продовження) 
 
Станом на 31 грудня 2021 року кредити та аванси клієнтам балансовою вартістю 
1 990 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 2 449 тисяч гривень) були використані як забезпечення 
коштів банків у сумі 2 288 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 2 947 тисяч гривень). 
 
Станом на 31 грудня 2021 року загальна сума заборгованості за кредитами, наданими п’яти 
позичальникам, кожна окремо перевищувала 10% чистих активів Банківської групи. Загальна 
балансова вартість цих кредитів становила 9 077 636 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: п’яти 
позичальникам із загальною сумою кредитів 7 131 728 тисяч гривень). 
 
У таблиці нижче розкривається інформація про кредити та аванси клієнтам за переважними 
видами забезпечення станом на 31 грудня 2021 та 2020 років: 
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

 

Балансова 
вартість активів  

Балансова 
вартість активів 

    
Кредити, забезпечені гарантіями та депозитами  20 838 563   15 540 123 
Кредити, забезпечені споживчими товарами   5 731 812   3 602 381 
Кредити, забезпечені нерухомістю  1 528 266   1 679 876 
Незабезпечені овердрафти  361 505   245 795 

    
    
Усього 28 460 146  21 068 175 

    

 
Сума та види забезпечення, які вимагає Банківська група, залежать від оцінки кредитного ризику 
контрагента. У Банківській групі діють інструкції щодо визначення прийнятності певних видів 
забезпечення та параметри оцінки вартості забезпечення. 
 
Далі описані основні види забезпечення: 
 

 за іпотечними кредитами та кредитами на придбання автомобілів – права на рухоме та 
нерухоме майно, права вимоги за депозитами;  

 за іншими строковими кредитами та овердрафтами – об’єкти нерухомості, товарно-
матеріальні запаси та дебіторська заборгованість за основною діяльністю, права вимоги за 
депозитами. 

 
Банківська група також отримує від материнських компаній своїх позичальників поручительства 
за кредитами, виданими їхнім дочірнім підприємствам з реєстрацією в Україні. 
 
Керівництво Банківської групи здійснює моніторинг ринкової вартості забезпечення, вимагає 
додаткового забезпечення згідно з кредитним договором та аналізує ринкову вартість 
отриманого забезпечення в межах аналізу достатності резерву на покриття очікуваних кредитних 
збитків. 
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9. Кредити та аванси клієнтам (продовження) 
 
Станом на 31 грудня 2021 року балансова вартість кредитів та авансів клієнтам, забезпечених 
депозитами клієнтів Банківської групи, становила 651 447 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 
381 994 тисячі гривень). Див. Примітку 14. 
 
У таблиці нижче розкривається інформація про забезпечення, утримуване за кредитами, які 
зазнали зменшення корисності станом на 31 грудня 2021 та 2020 років: 
 
 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 

Валова 
балансова 

вартість 
кредитів  

Вартість 
забезпечення  

Валова 
балансова 

вартість 
кредитів  

Вартість 
забезпечення 

        
Забезпечені нерухомістю 106 702  278 936  1 511 940  1 205 580 
Забезпечені автомобілями 1 304  1 530  1 588  1 221 
Інші види забезпечення -  -  917  - 
Незабезпечені  245 372  -  270 530  - 

        

        
Усього 353 378  280 466  1 784 975  1 206 801 
        

 
У 2021 році Банківська група провела списання безнадійних повністю забезпечених іпотечних 
кредитів загальною балансовою вартістю 1 163 124 тисячі гривень. 
 
Аналіз кредитів та авансів клієнтам за рухом валової вартості та резерву на покриття очікуваних 
кредитних збитків протягом 2021 і 2020 років за географічним принципом, валютами, строками 
погашення та процентними ставками подано у Примітці 23. Інформація про залишки за 
операціями з пов’язаними сторонами розкривається у Примітці 28. 
 

  



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (код 09807750) 
 
Примітки до комбінованої фінансової звітності  
за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року (продовження)  
(у тисячах українських гривень) 

 

50 
 
 
 

10. Інвестиції у цінні папери 
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

    
Інвестиції у цінні папери за амортизованою собівартістю:    
Депозитні сертифікати НБУ  8 806 904   10 703 183 
Облігації внутрішньої державної позики України  4 525 557   3 214 366 
Боргові цінні папери, випущені іноземними органами державної влади  2 176 124   2 355 239 
Боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями  961 354   2 131 798 
За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків  (155 470)   (135 688) 
    

    
Усього інвестицій у цінні папери за амортизованою собівартістю 16 314 469  18 268 898 
    

    
Інвестиції у цінні папери за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток:    
Облігації внутрішньої державної позики України  378 801   39 707 
Акції компаній, які не котируються на ринку  1 260   1 260 
    

    
Усього інвестицій у цінні папери за справедливою вартістю через прибуток 

або збиток 380 061  40 967 
    

    
Усього інвестицій у цінні папери 16 694 530  18 309 865 
    

 
Станом на 31 грудня 2021 року максимальна сума кредитного ризику за інвестиціями у цінні 
папери, без урахування будь-якого забезпечення та інших кредитних покращень, становила 
16 693 270 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 18 308 605 тисяч гривень). 
 
Аналіз інвестицій у цінні папери за рухом валової вартості та очікуваних кредитних збитків 
протягом 2021 і 2020 років, географічним принципом, валютами, строками погашення та 
процентними ставками подано у Примітці 23. 
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11. Основні засоби та нематеріальні активи за винятком гудвілу 
 

 Приміщення  

Вдоскона-
лення 

орендованого 
майна  

Офісне та 
комп’ютерне 

обладнання  
Транспортні 

засоби  
Незавершене 

будівництво  

Усього 
основних 

засобів  

Нематеріаль-
ні активи за 

винятком 
гудвілу  Усього 

                
Первісна вартість станом на 31 грудня 2019 року 975 999  222 095  1 390 272  34 032  131 159  2 753 557  1 068 140  3 821 697 
Знос та амортизація станом на 31 грудня 2019 року (408 332)  (153 354)  (929 678)  (19 520)  -  (1 510 884)  (545 522)  (2 056 406) 
                

                
Залишкова вартість станом на 31 грудня 2019 року 567 667  68 741  460 594  14 512  131 159  1 242 673  522 618  1 765 291 
                

                
Надходження 18 738  40 442  210 889  6 335  17 693  294 097  197 165  491 262 
Вибуття: (3 861)  (862)  (463)  (393)  -  (5 579)  (2 582)  (8 161) 
Вибуття, первісна вартість (7 411)  (8 051)  (19 931)  (3 036)  -  (38 429)  (75 134)  (113 563) 
Вибуття, знос та амортизація 3 550  7 189  19 468  2 643  -  32 850  72 552  105 402 
Амортизаційні нарахування (28 077)  (35 625)  (201 557)  (5 692)  -  (270 951)  (188 589)  (459 540) 
                

                
Залишкова вартість станом на 31 грудня 2020 року 554 467  72 696  469 463  14 762  148 852  1 260 240  528 612  1 788 852 
                

                
Первісна вартість станом на 31 грудня 2020 року 987 326  254 486  1 581 230  37 331  148 852  3 009 225  1 190 171  4 199 396 
Знос та амортизація станом на 31 грудня 2020 року (432 859)  (181 790)  (1 111 767)  (22 569)  -  (1 748 985)  (661 559)  (2 410 544) 
                

                
Залишкова вартість станом на 31 грудня 2020 року 554 467  72 696  469 463  14 762  148 852  1 260 240  528 612  1 788 852 
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11. Основні засоби та нематеріальні активи за винятком гудвілу (продовження) 
 

 Приміщення  

Вдоскона-
лення 

орендованого 
майна  

Офісне та 
комп’ютерне 

обладнання  
Транспортні 

засоби  
Незавершене 

будівництво  

Усього 
основних 

засобів  

Нематеріаль-
ні активи за 

винятком 
гудвілу  Усього 

                
Надходження  141 408    31 789   180 516   5 223   (2 630)    356 306    170 189    526 495  
Переведення до іншої категорії: -  -   12   -  -   12   -   12  
Переведення до іншої категорії, первісна вартість -  -   12   -  -   12   -   12  
Вибуття: (7 089)  (1 324)  (632)  -  -  (9 045)  -  (9 045)  
Вибуття, первісна вартість  (12 647)   (12 342)  (92 604)    (1 624)  -   (119 217)   -    (119 217) 
Вибуття, знос та амортизація  5 558    11 018   91 972    1 624   -   110 172    -    110 172  
Амортизаційні нарахування  (27 729)   (41 159)  (192 895)    (5 656)  -   (267 439)   (170 558)   (437 997) 
                

                
Залишкова вартість станом на 31 грудня 2021 року 661 057  62 002  456 464  14 329  146 222  1 340 074  528 243  1 868 317 
                

                
Первісна вартість станом на 31 грудня 2021 року  1 116 087    273 933    1 669 154    40 930   146 222   3 246 326    1 360 360    4 606 686  
Знос та амортизація станом на 31 грудня 2021 року  (455 030)   (211 931)   (1 212 690)   (26 601)  -   (1 906 252)   (832 117)   (2 738 369) 
                

                
Залишкова вартість станом на 31 грудня 2021 року 661 057  62 002  456 464  14 329  146 222  1 340 074  528 243  1 868 317 
                

 
Незавершене будівництво переважно включає будівництво і капітальний ремонт приміщень, а також інвестиції в інформаційні системи. 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років до складу основних засобів входили повністю амортизовані активи загальною сумою 798 113 тисяч гривень та 
674 613 тисяч гривень, відповідно. 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років справедлива вартість приміщень (будівель та земельних ділянок) становила 2 207 126 тисяч гривень та 2 057 260 
тисяч гривень, відповідно.
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12. Активи із права користування 
 
Банківська група орендує об’єкти нерухомості. 
 
 2021  2020 

    
Первісна вартість станом на 1 січня  281 014  10 166 
    

    
Накопичена амортизація станом на 1 січня (6 291)  - 
Надходження активів 158 538  274 206 
Вибуття активів (192 817)  - 
Вибуття амортизації 44 255  - 
Амортизаційні відрахування (88 770)  (9 649)  
    

    
Залишкова вартість станом на 31 грудня  195 929  274 723 
    

    
Первісна вартість станом на 31 грудня  246 735  288 056 
Накопичена амортизація станом на 31 грудня  (50 806)  (13 333) 
    

    
Залишкова вартість станом на 31 грудня  195 929  274 723 
    

 
Середній строк дії оренди у 2021 році становив 30 місяців (2020: 30 місяців). 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років Банківська група не мала договорів оренди з опціоном на 
придбання певних будівель за номінальною вартістю на кінець строку дії оренди. 
 
Аналіз орендних зобов’язань за термінами погашення подано у Примітці 23. 
 
У 2021 та 2020 роках договори оренди мали такий вплив на комбіновані фінансові результати 
діяльності Банківської групи: 
 

 
За 12 місяців  

2021 року  
За 12 місяців  

2020 року 

    
Суми, визнані у складі прибутку або збитку    
Амортизаційні витрати на активи із права користування (88 770)  (9 649) 
Процентні витрати за орендними зобов’язаннями (19 234)  (2 398) 
Витрати, пов’язані з короткостроковими договорами оренди (97 815)  (174 632) 
Витрати, пов’язані з орендою активів із низькою вартістю (14 019)  (16 255) 
Доходи від передачі у суборенду активів із права користування 27  37 
    

    
Усього впливу на комбіновані фінансові результати (219 811)  (202 897) 
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13. Інші фінансові та нефінансові активи 
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

    
    
Інші фінансові активи    
Суми у розрахунках 363 967   268 192 
Нараховані доходи до отримання 50 779  85 406 
     
За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків  (139 193)  (132 411) 
    

    
Усього інших фінансових активів 275 553  221 187 
    

    
Інші нефінансові активи    
Передоплати за будівлі та обладнання  168 259   161 466 
Витрати майбутніх періодів 236 129   153 431 
Товарно-матеріальні запаси  18 381  25 212 
Дебіторська заборгованість за податками, крім податку на прибуток  11 593   3 525 
Інші передоплати та нарахування  7 207   6 943 
    
За вирахуванням: Резерву на покриття збитків від зменшення корисності (46 712)  (75 590) 
    

    
Усього інших нефінансових активів 394 857  274 987 
    

    
Усього інших активів 670 410  496 174 
    

 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років максимальна сума кредитного ризику за іншими 
фінансовими активами, без урахування впливу будь-якого забезпечення або інших кредитних 
покращень, становила 275 724 тисячі гривень та 221 187 тисячі гривень, відповідно.  
 
Аналіз інших фінансових активів за географічним принципом, валютами та строками погашення 
подано у Примітці 23. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами 
розкривається у Примітці 28. 
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14. Кошти клієнтів 
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

    
Поточні рахунки/рахунки до запитання    

- Кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  35 157 247   35 326 436 
- Кошти фізичних осіб  27 291 166   23 836 380 

    
    
Усього поточних рахунків/рахунків до запитання 62 448 413  59 162 816 
    
    
Строкові депозити    

- Кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  3 282 731   2 311 734 
- Кошти фізичних осіб  1 153 238   1 491 555 

    
    
Усього строкових депозитів 4 435 969  3 803 289 
    
    
Усього коштів клієнтів 66 884 382  62 966 105 
    

 
Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки представлено таким чином: 
 

 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 Сума   %  Сума   % 

        
Фізичні особи 28 444 405  42  25 327 935  40 
Комерційна діяльність та торгівля 18 683 214  28  15 732 242  25 
Промислове виробництво 9 760 490  15  10 962 270  17 
Послуги культури та освіти 2 211 873   3   2 597 148  4 
Фінансові послуги 2 086 789   3   2 346 511  4 
Сільське господарство  1 353 954    2   1 015 365  2 
Транспорт  1 135 126    2   1 394 052  2 
Телекомунікаційні послуги  222 032    1   443 993  1 
Інше  2 986 499    4   3 146 589  5 
        
        
Усього коштів клієнтів 66 884 382   100   62 966 105   100  
        

 
Сума залишків на рахунках найбільших 10 клієнтів Банківської групи станом на 31 грудня 2021 
року становила 4 492 905 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 4 618 166 тисяч гривень), або 7% 
(31 грудня 2020 року: 7%) від загальної суми коштів клієнтів. 
 
Станом на 31 грудня 2021 року до складу коштів клієнтів входили залишки у загальній сумі 
603 209 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 556 324 тисячі гривень), розміщені клієнтами як 
забезпечення кредитів та авансів клієнтам балансовою вартістю 651 447 тисяч гривень (31 грудня 
2020 року: 381 994 тисячі гривень). Див. Примітку 9. 
 
Аналіз коштів клієнтів за географічним принципом, валютами, строками погашення та 
процентними ставками подано у Примітці 23. Інформація про залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами розкривається у Примітці 28.  
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15. Інші фінансові та нефінансові зобов’язання 
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

    
Кредиторська заборгованість за розрахунками з банківськими працівниками  470 946   434 432 
Кошти у розрахунках 320 466   128 941 
Страхові резерви 83 632  80 127 
Нараховані витрати за професійні послуги та розрахунково-касове 

обслуговування  185 752   93 901 
Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими 

інструментами  13 673   5 611 
    

    
Усього інших фінансових зобов’язань 1 074 469  743 012 
    

    
Доходи майбутніх періодів  82 745   92 118 
Резерв на покриття збитків за судовими позовами  41 057   21 217 
Кошти до сплати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  24 023   55 395 
Податки до сплати, крім податку на прибуток  20 711   10 375 
Резерв на покриття збитків від умовних та кредитних зобов’язань  21 212   15 770 
Інше  22 129   20 383 
    

    
Усього інших нефінансових зобов’язань 211 877  215 258 
    

    
Усього інших зобов’язань 1 286 346  958 270 
    

 
Аналіз інших фінансових зобов’язань за географічним принципом, валютами та строками 
погашення подано у Примітці 23. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними 
сторонами розкривається у Примітці 28. 
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16. Узгодження зобов’язань, які виникають у результаті фінансової діяльності 
 
У таблиці нижче подано детальну інформацію про основні зміни у зобов’язаннях Банківської 
групи, які виникають у результаті фінансової діяльності, включно з грошовими та негрошовими 
змінами. Зобов’язання, які виникають у результаті фінансової діяльності, є зобов’язаннями, 
стосовно яких грошові потоки були, або майбутні грошові потоки будуть класифікуватись у 
комбінованому звіті про рух грошових коштів Банківської групи як рух грошових коштів від 
фінансової діяльності за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року: 
 

     Негрошові зміни   

 

Залишок 
станом на 

початок 
періоду  

Надходження/ 
(погашення) з 

потоків  
грошових  

коштів  Курсові різниці  Інші зміни  

Залишок 
станом на 

кінець періоду 

          
Кошти банків 2 947  (659)  -  -  2 288 
Орендні зобов’язання 256 941  (82 265)  (267)  13 214   187 623 
          

          
Усього узгодження 

зобов’язань, які 
виникають у результаті 
фінансової діяльності 259 888  (82 924)  (267)  13 214  189 911 

          

 
Інформація про рух зобов’язань Банківської групи, які виникають у результаті фінансової 
діяльності, включно з грошовими та негрошовими змінами, за рік, який закінчився 31 грудня 
2020 року, була представлена таким чином: 
 
     Негрошові зміни   

 

Залишок 
станом на 

початок 
періоду  

Надходження/ 
(погашення) з 

потоків  
грошових  

коштів  Курсові різниці  Інші зміни  

Залишок 
станом на 

кінець періоду 

          
Субординований борг 249 348  (298 561)  49 264  (51)  - 
Кошти банків 3 979  (1 032)  -  -  2 947 
Орендні зобов’язання 9 179  (20 983)  1 612  266 143   256 941 
          

          
Усього узгодження 

зобов’язань, які 
виникають у результаті 
фінансової діяльності 262 506  (320 576)  50 876  266 092  259 888 
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17. Емісійний дохід і статутний капітал 
 

 

Кількість 
простих акцій, 

у тисячах 
одиниць  

Кількість 
привілейо-

ваних акцій, у 
тисячах 

одиниць  Прості акції  
Привілейовані 

акції  Усього 

          
Статутний капітал і повністю 

оплачені акції станом на 
31 грудня 2020 року 491 923 830  15 023 330  4 940 023  150 233  5 090 256 

Статутний капітал і повністю 
оплачені акції станом на 
31 грудня 2021 року 500 439 645  15 023 330  4 948 538  150 233  5 098 771 

          

 
Станом на 31 грудня 2021 року BNP Paribas SA (Франція) належало 60% акцій Банківської групи 
(31 грудня 2020 року: 60%), а ЄБРР належало 40% акцій Банківської групи (31 грудня 2020 року: 
40%). 
 
Емісійний дохід станом на 31 грудня 2021 та 2020 років становив 909 387 тисяч гривень та 
882 902 тисячі гривень відповідно. Емісійний дохід являє собою перевищення отриманих внесків 
над номінальною вартістю випущених акцій. 
 
У 2021 році було здійснено додаткову емісію простих іменних акцій ПрАТ «СК «Кардіф» в 
кількості 8 515 815 акцій номінальною вартістю 1 гривня за акцію, що були сплачені акціонером 
BNP Paribas Cardif за ціною 4,11 гривень за акцію загальною вартістю 35 000 тисяч гривень (у 2020 
році: в кількості 8 258 570 акцій номінальною вартістю 1 гривня за акцію, що були сплачені 
акціонером BNP Paribas Cardif за ціною 4,96 гривень за акцію загальною вартістю 40 962 тисячі 
гривень). З урахуванням додаткової емісії простих іменних акцій ПрАТ «СК «Кардіф» загальна 
кількість затверджених до випуску простих акцій Банківської групи станом на 31 грудня 2021 року 
складає 500 439 645 акцій (31 грудня 2020 року: 491 923 830 акцій).  
 
Усі прості акції станом на звітну дату мали номінальну вартість 0,01 гривні за акцію 
(31 грудня 2020 року: 0,01 гривні за акцію). Усі привілейовані акції мали номінальну вартість 0,01 
гривні за акцію (31 грудня 2020 року: 0,01 гривні за акцію). Усі прості акції ПрАТ «СК «Кардіф» на 
звітну дату мали номінальну вартість 1 гривня за акцію (31 грудня 2020 року: 1 гривня за акцію). 
 
Привілейовані акції не підлягають викупу та дають їхнім власникам пріоритетне право у 
порівнянні з простими акціями у випадку ліквідації Банківської групи. Привілейовані акції дають 
власникам право участі у загальних зборах акціонерів без права голосу, за винятком голосувань з 
питань реорганізації та ліквідації Банківської групи і внесення змін та доповнень до Статуту Банку, 
які обмежують права власників привілейованих акцій. Дивіденди за привілейованими акціями 
встановлені у розмірі 48% від загальної суми оголошених дивідендів та підлягають виплаті перед 
виплатою дивідендів за простими акціями. У випадках, передбачених законодавством України, 
власники привілейованих акцій мають рівні права голосу з власниками простих акцій. 
 
У 2021 році Банківська група не розподіляла дивідендів серед своїх акціонерів. У 2020 році було 
здійснено виплату дивідендів акціонерам Банківської групи у сумі 10 826 тисяч гривень.  
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18. Прибуток на акцію 
 

 
31 грудня  
2021 року  

31 грудня  
2020 року 

    
Чистий прибуток за рік  1 396 350  1 312 423 
Акції випущені і повністю оплачені (у тисячах одиниць)  515 462 975   506 947 160 
    
У тому числі:    
Прості акції випущені і повністю оплачені (у тисячах одиниць) 500 439 645  491 923 830 
    

    
Чистий прибуток на одну просту акцію (гривень на одну акцію) 1,45  1,39 
    

    
Привілейовані акції випущені і повністю оплачені (у тисячах одиниць) 15 023 330  15 023 330 
    

    
Чистий прибуток на одну привілейовану акцію (гривень на одну акцію) 44,61  41,93 
    

 
 

19. Процентні доходи та витрати 
 

 

За 12 місяців  
2021 року  

За 12 місяців  
2020 року 

     
Процентні доходи за фінансовими активами за амортизованою 

собівартістю:    
    
Кредити та аванси клієнтам    

Кредити, надані юридичним особам 1 268 920  1 393 854 
Кредити, надані фізичним особам 1 626 135  1 527 165 

    

    
Усього процентних доходів за кредитами та авансами клієнтам 2 895 055  2 921 019 

     

    
Кредити та аванси банкам    

Строкові кредити, надані банкам  40 009   65 695 
    

    
Усього процентних доходів за кредитами та авансами банкам 40 009  65 695 
    

    
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках    

Поточні рахунки та рахунки овернайт  (41 260)  (28 374) 
    

    
Усього процентних доходів за кореспондентськими рахунками, 

депозитами та кредитами овернайт у банках (41 260)  (28 374) 
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19. Процентні доходи та витрати (продовження) 

 

(Продовження) 
За 12 місяців  

2021 року  
За 12 місяців  

2020 року 

     
Інвестиції у цінні папери    

Депозитні сертифікати НБУ  526 104   511 380 
Облігації внутрішньої державної позики України  483 949   415 803 
Боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими 

організаціями та іноземними органами державної влади 63 740  70 072 
    

    
Усього процентних доходів за інвестиціями у цінні папери  1 073 793  997 255 
    

    
Усього процентних доходів за фінансовими активами за амортизованою 

собівартістю 3 967 597  3 955 595 
     

    
Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями за амортизованою 

собівартістю:    
    
Кошти клієнтів    

Поточні рахунки   (198 712)  (429 048) 
Строкові депозити   (93 152)  (223 546) 
    

    
Усього процентних витрат за коштами клієнтів (291 864)  (652 594) 
    

    
Субординований борг -  (4 277) 
Кошти банків -  (2 283) 
Орендні зобов’язання  (19 234)  (2 398) 

    
    
Усього процентних витрат за фінансовими зобов’язаннями за 

амортизованою собівартістю (311 098)  (661 552) 

    

    
Чисті процентні доходи 3 656 499  3 294 043 

    

 
До процентних доходів за кореспондентськими рахунками, депозитами та кредитами овернайт у 
банках за 12 місяців 2021 та 2020 років належали процентні доходи, нараховані за поточними 
рахунками в інших банках із негативними процентними ставками. 
 
Інформацію про процентні доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами подано у 
Примітці 28. 
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20. Комісійні доходи та витрати  
 

 
За 12 місяців  

2021 року  
За 12 місяців  

2020 року 

    
Комісійні доходи    
    
Комісійні за розрахунково-касове обслуговування  2 258 347    1 939 427  
Комісійні за валютними операціями  282 390    227 865 
Комісійні за агентські послуги 21 782  23 687  
Комісійні за гарантійними зобов’язаннями  21 534   15 126  
Комісійні за операціями з цінними паперами  9 810    8 039  
Інші доходи за виплатами та комісійними  67 912    59 009  
    

    
Усього комісійних доходів 2 661 775  2 273 153 
    

    
Комісійні витрати    
    
Комісійні за розрахунково-касове обслуговування  (630 645)  (547 493)  
Пластикові картки та казначейські операції  (50 622)   (56 859)  
Комісійні витрати на кредитне обслуговування та гарантії  (5 078)  (2 835)  
    

    
Усього комісійних витрат  (686 345)   (607 187)  
    

    
Чисті комісійні доходи 1 975 430  1 665 966 
    

 
Інформацію про комісійні доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами наведено у 
Примітці 28. 
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21. Інші адміністративні та операційні витрати 
 

 
За 12 місяців  

2021 року  
За 12 місяців  

2020 року 

    
Утримання приміщень та обладнання (361 840)  (331 559) 
Оренда (111 833)  (190 887) 
Професійні послуги (281 350)  (139 470) 
Поштові та телекомунікаційні витрати (118 648)   (114 690)  
Рекламні та маркетингові послуги (70 252)  (61 200) 
Охорона праці, підбір кадрів, тренінги (12 060)  (35 886) 
Витрати на інкасацію (31 096)  (33 017) 
Витрати на охорону  (33 078)  (32 149) 
Виробництво пластикових карток (28 919)  (19 661) 
Роялті (4 724)  (17 198) 
Податки, крім податку на прибуток (17 928)  (16 472) 
Витрати на відрядження (6 603)  (10 735) 
Благодійність (12 100)  (15 976) 
Судові витрати (74 569)  (8 086) 
Інше  (56 842)  (64 860) 
    

    
Усього адміністративних та інших операційних витрат (1 221 842)  (1 091 846) 
    

 
Інформацію про інші адміністративні та операційні витрати за операціями з пов’язаними 
сторонами наведено у Примітці 28. 
 
 

22. Податкові витрати (доходи)  
 
Компоненти витрат з податку на прибуток були представлені таким чином: 
 

 
За 12 місяців 

2021 року  
За 12 місяців 

2020 року 

    
Поточний податок на прибуток   349 355   300 964 
Відстрочений податок на прибуток   (18 855)  (16 056) 
    

    
Податкові витрати (доходи) 330 500  284 908 
    

 
Ставка податку на прибуток, яка застосовується до доходів Банківської групи, становила у 2021 
році 18% (2020: 18%).  
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22. Податкові витрати/(доходи) (продовження) 
 
Узгодження очікуваних та фактичних податкових витрат було представлено таким чином: 
 

 
За 12 місяців 

2021 року  
За 12 місяців 

2020 року 
    
Прибуток до оподаткування 1 726 849  1 597 331 
    

    
Теоретична сума податкових витрат за встановленою ставкою податку (18%) 310 833  287 520 
    
Податковий вплив статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або 

не включаються до оподатковуваної суми:    
- Податковий вплив інших постійних різниць  39 680   2 651 
- Витрати, які не відносяться до податкових витрат  (14 998)  6 007 
- Інше (5 015)  (11 270) 
    

    
Податкові витрати (доходи) 330 500  284 908 
    

 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років, відповідно до облікової політики, Банківська група 
розраховувала відстрочені податкові активи або зобов’язання на основі активів та зобов’язань. 
 
У таблиці нижче подано розрахунок відстрочених податкових активів станом на 31 грудня 2021 та 
2020 років: 
 

31 грудня 2021 року 

База 
фінансового 

обліку   

База 
податкового 

обліку   Різниця  

Відстрочені 
податкові 

активи  

        
Резерви за наданими фінансовими 

гарантіями  9 743   -   9 743   1 754  
Резерви за кредитними зобов’язаннями  11 470   -   11 470   2 065  
Резерви за іншими нефінансовими 

зобов’язаннями*  415 367   -   415 367   74 766  
Основні засоби, нематеріальні активи та 

інші необоротні активи (1 651 778)  (1 861 830)  210 052  37 809  
        

        
Усього відстрочених податкових активів (1 215 198)  (1 861 830)   646 632  116 394 
        

 
* Резерви за іншими нефінансовими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2021 року включали резерв за витратами 

на персонал у сумі 364 850 тисяч гривень, резерв за судовими витратами у сумі 41 057 тисяч гривень та інші 
резерви у сумі 9 460 тисяч гривень. 
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22. Податкові витрати/доходи (продовження) 
 

31 грудня 2020 року 

База 
фінансового 

обліку   

База 
податкового 

обліку   Різниця  

Відстрочені 
податкові 

активи  

        
Резерви за наданими фінансовими 

гарантіями 3 783  -  3 783  681 
Резерви за кредитними зобов’язаннями 11 987  -  11 987  2 158 
Резерви за іншими нефінансовими 

зобов’язаннями* 333 991  -  333 991  60 118 
Основні засоби, нематеріальні активи та 

інші необоротні активи (1 516 359)  (1 714 772)  198 413  35 714 
        

        
Усього відстрочених податкових активів (1 166 598)  (1 714 772)  548 174  98 671 
        

 
* Резерви за іншими нефінансовими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2020 року включали резерв за витратами 

на персонал у сумі 307 774 тисячі гривень, резерв за судовими витратами у сумі 21 217 тисяч гривень та інші 
резерви у сумі 5 000 тисяч гривень. 

 
Компоненти відстрочених податкових активів та передоплат з поточного податку на прибуток 
були представлені таким чином: 
 

 
31 грудня  
2021 року 

 31 грудня  
2020 року 

    
Відстрочені податкові активи 116 394  98 671 
Передоплати з податку на прибуток -  231 930 
    

    
Усього відстрочених податкових активів та передоплат з поточного податку 

на прибуток 116 394 
 

330 601 
    

 
У 2019 році Банківська група пройшла комплексну податкову перевірку, проведену державним 
податковим органом. Банківська група не визнала додаткові податкові зобов’язання, нараховані 
за результатами податкової перевірки, у комбінованій фінансовій звітності станом на 31 грудня 
2021 та 2020 років (Примітка 25).  
 
 

23. Управління фінансовими ризиками 
 
Система управління ризиками. Успішна діяльність Банківської групи значною мірою залежить від 
обраної концепції управління ризиками. Основна мета управління ризиками Банківської групи 
полягає у виконанні стратегії та місії Банківської групи за рахунок створення надійної, безпечної 
та пильної системи управління ризиками, яка діє у довгостроковій перспективі на основі 
належного впровадження багаторічної практики Материнської компанії у сфері управління 
ризиками, повної відповідності вимогам місцевого регулятора і Материнської компанії, які 
постійно змінюються, та забезпеченню адекватного і актуального ризик-апетиту з належним 
балансом між потребами бізнесу, які зростають, та обережністю у ставленні до ризиків.  
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
Основна ціль процесу управління ризиками Материнської компанії полягає в уникненні та 
мінімізації ризиків у відповідності до прийнятого ризик-апетиту та бізнес-моделі Банківської 
групи. Задля цього затверджено такі функції системи управління ризиків: 
 

 ухвалення рішень об’єктивно і неупереджено, як «другої пари очей», з глибоким розумінням 
ризиків, які приймаються, та довгострокових наслідків цих рішень, з найвищими комплаєнс-
стандартами та нормами поведінки; 

 звітування та оповіщення керівництва Банківської групи про притаманні та потенційні 
зовнішні та внутрішні ризики, на які наражається Банківська група; 

 перспективний погляд на еволюцію ризику та його вплив на діяльність та платоспроможність 
Банківської групи; 

 консультування Правління, бізнесу та інших функцій підтримки щодо визначення 
відповідного рівня ризик-апетиту, про потенційні недоліки системи управління ризиками на 
будь-якому рівні організації та про необхідні дії, які мають бути вжиті для зміцнення 
системи; 

 сприяння поширенню та розвитку культури ризику на всіх рівнях організації; 

 адаптація системи та структури управління ризиками до внутрішніх (бізнес-) та зовнішніх 
(регуляторних) вимог. 

 
Для цих цілей процеси управління ризиками повинні одночасно бути пильними, надійними, 
простими, ефективними та адаптивними до змін у нормативному, макроекономічному та 
конкурентному середовищі, а також до особливостей бізнесу. 
 
Суттєвими видами ризику є такі: 
 

 кредитний ризик; 

 ринковий ризик; 

 ризик зміни процентних ставок; 

 ризик ліквідності; 

 операційний ризик (включно з правовим, інформаційним ризиками та ризиком порушення 
безперервності бізнесу); 

 комплаєнс-ризик; 

 репутаційний ризик; 

 модельний ризик. 
 
Функціями управління ризиками в Банківській групі є безпосередньо Департамент комплаєнс-
контролю (стосовно комплаєнс-ризику та репутаційного ризику) та Департамент управління 
ризиками (стосовно інших суттєвих видів ризику, зазначених вище), які діють на рівні другої лінії 
захисту. 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
Банківська група організовує систему управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі 
обов’язків між підрозділами Банківської групи із застосуванням моделі трьох ліній захисту: 
 
1) Перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності Банківської 

групи. Ці підрозділи приймають ризики та відповідають за них і подають звіти щодо 
поточного управління ризиками. 

2) Друга лінія – на рівні Департаменту управління ризиками та Департаменту комплаєнс-
контролю. 

3) Третя лінія – на рівні Департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки 
ефективності функціонування системи управління ризиками.  

 
Для підвищення ефективності управління ризиками Банківської групи створено Комітет з ризиків 
та Комплаєнс-комітет Наглядової ради, які є складовою організаційної структури системи 
управління ризиками. Керівники функцій управління ризиками (Chief Risk Officer та Chief 
Compliance Officer) наділені правом вето на рішення Правління Банківської групи та будь-яких 
його комітетів задля забезпечення дотримання діяльності Банківської групи в межах 
встановленого ризик-апетиту, політики щодо управління ризиками та своїх компетенцій. 
 
Окрім комітетів Наглядової ради, основним суб’єктом управління ризиками Банківської групи є 
система колегіальних комітетів (як то Правління Банківської групи, Кредитні комітети, Комітет з 
управління активами та пасивами (КУАП), Комітет внутрішнього контролю, Комітет з питань 
фінансового моніторингу тощо), які регулюються окремими положеннями Банківської групи 
відповідно до прийнятої системи управління кожним видом ризику. 
 
Для аналізу, контролю та ефективного управління ризиками розроблено і впроваджено систему 
управлінської звітності, яка містить точну, повну, своєчасну та актуальну інформацію щодо 
суттєвих видів ризику. Основним завданням управлінської звітності щодо ризиків є висвітлення 
та зосередження уваги кінцевих користувачів на ключових та релевантних індикаторах ризику, 
які зазнали суттєвої зміни протягом звітного періоду та/або які можуть призвести до зростання 
ризику для Банківської групи.  
 
Управління кредитним ризиком 
 
1. Загальні засади управління кредитним ризиком 
 
Кредитний ризик являє собою ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом узятих 
на себе зобов’язань відповідно до умов договору. Кредитний ризик включає також ризик країни 
та ризик контрагента. 
 
Управління кредитним ризиком являє собою комплекс заходів із забезпечення своєчасного та 
адекватного виявлення, вимірювання, моніторингу, звітування та контролю кредитного ризику 
для пом’якшення його впливу на комбінований фінансовий результат діяльності Банківської 
групи.  
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

Метою управління кредитним ризиком є максимізація прибутку із одночасним дотриманням 
максимально допустимого рівня ризику та його параметрів, визначених згідно з декларацією 
схильності до ризиків та кредитної політики Банківської групи. 
 
Управління кредитним ризиком здійснюється як на індивідуальній, так і на колективній основі. 
 
Управління кредитним ризиком здійснюється за рахунок комплексу заходів, пов’язаних із: 
 

 впровадженням культури управління ризиками;  

 організацією надійного кредитного процесу;  

 підтримкою кредитної адміністрації, достатньої для своєчасного та повного моніторингу та 
виміру кредитного ризику;  

 системою звітності; 

 підтримкою необхідного контролю над кредитним ризиком.  
 
Заходи з управління кредитним ризиком відображені в: 
 

 Декларації схильності до ризиків 
 
Ризик-апетит до кредитного ризику в Банківській групі визначається за допомогою кількісних 
показників у вигляді загальних лімітів на обсяг кредитних операцій (Envelope ліміти). Процес 
визначення лімітів та їхнього затвердження відбувається щорічно у відповідності до 
процедур Материнської компанії, затверджується на рівні Материнської компанії та 
Наглядової ради.  
 
Envelope документ є основним документом, який визначає стратегію розвитку Банківської 
групи у сфері кредитної діяльності на основі запропонованих бізнес-очікувань Банківської 
групи, з урахуванням ризику країни, оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів та очікуваних 
змін. 
 
Додатково до основного ризик-апетиту за окремими напрямами кредитування 
визначаються специфічні ліміти та індикатори раннього попередження. 
 

 Системі прийняття кредитних рішень 
 
Ключовими елементами системи прийняття кредитних рішень є: 
 
 ліміти щодо кредитних ризиків, викладені в Листах про кредитні повноваження бізнес-

функцій та Листах про повноваження функції ризиків; та 

 кредитні комітети різних рівнів у розрізі ринкових сегментів, видів позичальників, 
кредитних продуктів. 
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Основою зазначеної системи є прийняття кредитних рішень тільки за обов’язковим 
двостороннім погодженням уповноваженими представниками бізнес-функцій та 
Департаментом управління ризиками, та з можливістю потенційної ескалації бізнес-
функцією кредитної заявки на комітет наступного рівня у випадку непогодження з рішенням 
Департаменту управління ризиками. 
 

 Системі затвердження та перегляду кредитних продуктів 
 
У Банківській групі створений окремий процес затвердження та перегляду кредитних 
продуктів для ідентифікації ризиків та їхнім управлінням. 
 

 Кредитній політиці 
 

 Операційних процедурах 
 
Операційні процедури Банківської групи визначають підходи щодо кредитного 
адміністрування та моніторингу і націлені на реалізацію кредитної політики. 
 
Процедури кредитування покривають всі етапи кредитування, від встановлення контакту з 
клієнтом, визначення і затвердження кредитного ризику, підготовки та підписання 
кредитної документації, моніторингу процесів надання кредитних продуктів до повернення 
кредиту, включно з реалізацією прав вимог на заставу. 
 

 Системі моніторингу кредитного ризику 
 
Система враховує регулярну звітність стосовно еволюції кредитного ризику та відповідності 
до ризик-лімітів, сигналів раннього реагування (як автоматичних, так і індивідуальних), 
регулярний перегляд клієнтів на індивідуальній основі та інтеграцію з інструментами 
моніторингу клієнтів на рівні Материнської компанії. 

 
У Банківській групі створено та забезпечено діяльність системи внутрішньої оцінки кредитного 
ризику. 
 
Внутрішня оцінка кредитного ризику для клієнтів здійснюється на основі сегментації, а саме: 
 

 корпоративний бізнес; 

 середній та малий бізнес; 

 споживче кредитування. 
 
Управління кредитним ризиком здійснюється всіма підрозділами, які беруть участь у кредитному 
процесі. Кінцевим органом прийняття кредитного ризику є Кредитний комітет. 
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Для ефективного управління ризиками Банківська група встановлює ліміти за окремими видами 
ризику в межах прийнятого ризик-апетиту та здійснює регулярний моніторинг відповідності 
поточної діяльності до затверджених лімітів. 
 
Банківська група встановлює ліміти концентрації кредитного ризику (максимальний обсяг 
заборгованості) з урахуванням вимог українського законодавства, загальних засад Материнської 
компанії та відповідних вимог НБУ стосовно (принаймні): 
 

 одного боржника/контрагента чи групи пов’язаних контрагентів; 

 бізнес-ліній та продуктів; 

 видів економічної діяльності (галузевої концентрації) та географічних регіонів;  

 класів боржників/контрагентів, які визначаються відповідно до вимог Положення № 351;  

 видів забезпечення виконання боржниками та контрагентами своїх зобов’язань;  

 видів валют; 

 залишкового терміну погашення. 
 
Задля цілей належного управління кредитним ризиком Банківською групою розроблена політика 
списань, яка регулює загальні принципи та вимоги щодо своєчасного списання кредитної 
заборгованості, необхідні для забезпечення високої якості кредитного портфеля Банківської 
групи та зосередження уваги на основному бізнесі. Політика передбачає три види списання 
кредитної заборгованості та відповідні критерії списання: 
 

 прощення (анулювання) боргу; 

 часткове списання (прощення) боргу; 

 списання з обліку. 
 
Банківська група враховує взаємозалежність між кредитним ризиком та іншими видами ризиків. 
 
2. Підхід до визначення дефолту та оцінки ризику згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 
 
Істотне збільшення кредитного ризику. Як викладено у Примітці 4, Банківська група здійснює 
моніторинг усіх фінансових активів, щодо яких мають застосовуватись вимоги щодо зменшення 
корисності, для оцінки того, чи відбулося істотне збільшення кредитного ризику з моменту 
первісного визнання. Якщо мало місце істотне збільшення кредитного ризику, Банківська група 
оцінює резерв на покриття очікуваних кредитних збитків на увесь період використання 
інструмента, а не на 12 місяців. 
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Внутрішні рейтинги кредитного ризику. Для цілей мінімізації кредитного ризику Банківська 
група розробила класифікацію кредитних ризиків для визначення рейтингів згідно з рівнем 
ризику настання дефолту. Концептуальна основа класифікації кредитних ризиків Банківської 
групи складається з дванадцяти рейтингів. Інформація про кредитні рейтинги базується на 
діапазоні даних, які визначаються як такі, що прогнозують ризик настання дефолту, і 
застосовують кредитні судження на основі досвіду. Під час аналізу беруться до уваги характер 
ризику та вид позичальника. Градація кредитного ризику визначається із використанням якісних 
та кількісних факторів, які вказують на ризик настання дефолту. 
 
Градація кредитного ризику створюється і градуюється для відображення ризику настання 
дефолту по мірі погіршення кредитного ризику. Кожен контрагент розподіляється на рівень у 
шкалі кредитного ризику на момент первісного визнання на основі доступної інформації про 
цього контрагента. Банківська група здійснює моніторинг усіх ризиків, і шкала кредитного ризику 
оновлюється для відображення поточної інформації. Процедури моніторингу, які виконуються, є 
як загальними, так і адаптованими до конкретного виду активу. 
 
Банківська група використовує рейтинг, присвоєний контрагенту міжнародними рейтинговими 
агентствами (тобто Fitch, Moody’s, S&P), серед яких найнижчий приймається для цілей 
міжбанківського розкриття інформації. У випадку якщо банк-контрагент знаходиться у державній 
власності, міжнародний рейтинг коригується до рейтингу країни, у якій зареєстрований 
відповідний банк, присвоєного міжнародним рейтинговим агентством. За відсутності 
міжнародного рейтингу для міжбанківських клієнтів, а також для державних органів, береться до 
уваги рейтинг країни, присвоєний міжнародним рейтинговим агентством. Для інших клієнтів 
використовується клієнтський рейтинг Групи BNP Paribas без будь-якого коригування на рейтинг 
країни. 
 
Для цілей визначення очікуваних кредитних збитків від фінансових активів, на які поширюються 
вимоги зменшення корисності згідно з МСФЗ 9, Банківська група розподіляє фінансові активи на 
п’ять рівнів ризику, у залежності від якості та ознак дефолту клієнта, а саме: 
 

Кредити та аванси банкам/інвестиції у цінні папери/кредити та аванси клієнтам 

Рейтинги за шкалою міжнародних рейтингових агенцій Рейтинги клієнтів за 
шкалою BNP Paribas 

Рівні ризиків 
Moody’s S&P Fitch IBCA 

Aaa AAA AAA 1+ 

Висока якість Aa1 AA+ AA+ 1 

Aa2 AA AA 1- 

Aa3 AA- AA- 2+ 

Висока якість A1/A2 A+/A- A+/A- 2 

A3 A- A- 2- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

3+ 

Середня якість 3 

3- 

Baa2 BBB BBB 

4+ 

Середня якість 4 

4- 
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Кредити та аванси банкам/інвестиції у цінні папери/кредити та аванси клієнтам 

Рейтинги за шкалою міжнародних рейтингових агенцій Рейтинги клієнтів за 
шкалою BNP Paribas 

Рівні ризиків 
Moody’s S&P Fitch IBCA 

Baa3 BBB- BBB- 

5+ 

Середня якість 5 

5- 

Ba1 BB+ BB+ 6+ 

Середня якість 
Ba2 BB BB 

6 

6- 

Ba3 BB- BB- 
7+ 

Якість нижче 
середньої 

7 

B1 B+ B+ 7- 

B2 B B 

8+ 
Якість нижче 

середньої 
8 

8- 

B3 B- B- 

9+ 
Якість нижче 

середньої 
9 

9- 

Caa1/Caa2/Caa3 CCC+/CCC/CCC- CCC+/CCC/CCC- 10+ 

Низька якість Ca CC CC 10 

C C C 10- 

D SD/D DDD/DD/D 

11 

Якість дефолту 

12 

 
Для цілей оцінки очікуваних кредитних збитків для кредитів та авансів клієнтам, які не мають 
рейтингу (малі та середні підприємства, фізичні особи-підприємці та фізичні особи) за шкалою 
BNP Paribas і щодо яких необхідно застосовувати вимоги до зменшення корисності згідно з 
МСФЗ 9, Банківська група розподіляє ці фінансові активи на рівні якості ризику у залежності від 
днів прострочення (DPD) та індикаторів дефолту.  
 
Банківська група визначає, чи зазнав фінансовий актив зменшення корисності у результаті дії 
кредитного ризику із використанням визначення дефолту. Етап 3 завжди застосовується до 
клієнтів, які мають статус дефолту (проблемні. 
 
Визначення дефолту і процес виявлення дефолту залежать від виду контрагента: 
 

 для клієнтів із присвоєним рейтингом рейтинги 11 та 12 вважаються дефолтом; 

 для клієнтів без будь-якого присвоєного рейтингу (фізичні особи і малі та середні 
підприємства) ключовими критеріями для визнання дефолту є такі: 
 
 коли борг прострочений на більше 90 днів, тобто статус дефолту присвоюється із  

91-ого дня затримки у виплаті боргу включно; 

 має місце процедура реструктуризації або прощення частини боргу (Forbearance event).  
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МСФЗ 9 запровадив нову концепцію «етапу зменшення корисності» (надалі – «Етап»), який 
дозволяє оцінити збитки протягом строку дії активу. На основі змін у якості активу від дати 
первісного визнання до звітної дати критерії погіршення якості активу є основними елементами 
для визначення етапу зменшення корисності для кожного активу і, як результат, вибору методу 
розрахунку резерву на покриття очікуваних кредитних збитків. 
 
Істотне збільшення кредитного ризику включає такі індикатори ризику та критерії погіршення: 
 

 На кожну звітну дату повинен бути проведений тест на оцінку зростання кредитного ризику 
за рахунок порівняння індикаторів ризику на дату звітності з аналогічними індикаторами на 
дату первісного визнання активу у комібінованому звіті про фінансовий стан Банківської 
групи. У випадку зміни кредитного ризику, спричиненої зміною індикаторів ризику, 
відмінних від ознак дефолту, актив переводиться з Етапу 1 до Етапу 2. Калібрування значень 
індикаторів ризику та їхній вплив на оцінку активу залежить від портфеля, який оцінюється, 
та якості клієнта. 

 Back stop-індикатори (обмеження), впроваджені Банківською групою для забезпечення 
можливості віднесення активів, які знаходяться на Етапі 1, та за якими виявлено істотне 
погіршення кредитного ризику, до Етапу 2. Ці індикатори визначаються в абсолютному 
значенні та використовуються як крайня інстанція, коли показники ризику не виявляють 
потенційних можливостей зміни кредитного ризику, незалежно від причин.  

 
Банківська група використовує такі індикатори ризику та критерії до back stop-індикаторів для 
виявлення істотного збільшення кредитного ризику для фінансових активів за амортизованою 
собівартістю: 
 

 Застосовується для клієнтів із присвоєним рейтингом (корпоративних клієнтів, великих 
малих та середніх підприємств та банків): 
 
Відносні критерії: 
 
 корпоративні кредити і банки із рейтингом 5+ і гірше, якщо рейтинг зменшився на 

3 пункти у порівнянні з рейтингом на початку; 

 кредити малим і середнім підприємствам із рейтингом 5+ і гірше, якщо рейтинг 
зменшився на 6 пунктів у порівнянні з рейтингом на початку. 

 
Критерії обмеження (Back stop): 
 
 кредити із DPD > 30; 

 усі інструменти із рейтингом 10+ і гірше, коли поточний рейтинг є нижчим за рейтинг на 
початку; 

 усі контрагенти зі списку особливого контролю (watch list/WL); 

 кредити з активним статусом невиконання зобов’язань (forborne status/FBE). 
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 Застосовується до всіх клієнтів без присвоєного рейтингу (фізичні особи, включно з 
персональним фінансуванням, та невеликі малі та середні підприємства):  
 
Критерії обмеження (Back stop): 
 
 кредити із DPD > 30; 

 кредити з активним статусом невиконання зобов’язань (forborne status/FBE). 
 
Рейтинг клієнта є найвагомішим індикатором, який використовується для оцінки зменшення 
корисності активів та формування резервів на покриття очікуваних кредитних збитків згідно з 
вимогами МСФЗ 9. 
 
Оцінка очікуваних кредитних збитків. Основними вхідними даними, які використовуються для 
оцінки очікуваних кредитних збитків, є такі: 
 

 EAD (Exposure at Default) – вартість кредитної заборгованості із ризиком неповернення;  

 PD (Probability of Default) – вірогідність дефолту;  

 LGD (Loss Given Default) – рівень збитку у випадку дефолту; 

 D – фактор дисконтування, яким є ефективна процентна ставка. 
 
Вартість кредитної заборгованості із ризиком неповернення (EAD) є оцінкою активу на майбутню 
дату дефолту, з урахуванням очікуваних змін в активі після звітної дати, включно з виплатами 
основної суми та процентів, а також очікуваних скорочень кредитних зобов’язань. Підхід 
Банківської групи до моделювання активів у стані дефолту відображає очікувані зміни у 
непогашеному залишку протягом усього строку дії кредиту, які дозволені згідно з поточними 
умовами за договором, таких як профілі амортизації, дострокове погашення або переплата, 
зміни у реалізації невикористаних зобов’язань, а також вжиті дії з пом’якшення кредитного 
ризику до настання дефолту. Банківська група використовує моделі активів у стані дефолту, які 
відображають характеристики портфелів. 
 

Вірогідність дефолту (PD) є оцінкою ймовірності настання дефолту протягом визначеного 
часового горизонту. Вона оцінюється на певний момент часу. Розрахунок базується на 
статистичних рейтингових моделях і оцінюється із використанням рейтингових інструментів, 
адаптованих до різноманітних категорій контрагентів та активів. Ці статистичні моделі базуються 
на ринкових даних (коли вони доступні), а також внутрішніх даних, які включають як кількісні, так 
і якісні фактори. Імовірності дефолту оцінюються з урахуванням термінів погашення активів за 
договорами та очікуваних рівнів дострокового погашення. Оцінка базується на поточних умовах, 
скоригованих з урахуванням оцінок майбутніх умов, які впливатимуть на вірогідність дефолту. 
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Рівень збитку у випадку дефолту (LGD) є оцінкою збитків, які виникають у результаті дефолту. 
Вони базуються на різниці між належними потоками грошових коштів за договорами і потоками, 
які кредитор передбачає отримати, з урахуванням потоків грошових коштів від будь-якого 
забезпечення. Моделі рівня збитку у випадку дефолту для забезпечених активів беруть до уваги 
оцінку забезпечення з урахуванням дисконтів з продажів, часу реалізації забезпечення, 
перехресного забезпечення та переважного права вимоги, вартості реалізації забезпечення та 
рівнів виходу зі стану дефолту (тобто виходу з проблемного статусу). Моделі рівня збитку у 
випадку дефолту для незабезпечених активів беруть до уваги час відшкодування, рівні 
отримання відшкодування та переважні права вимоги. Розрахунок здійснюється на основі 
дисконтованих потоків грошових коштів, коли потоки грошових коштів дисконтуються за 
первісною ефективною процентною ставкою за кредитом. 
 
Формула та значення параметрів залежать від Етапу, на якому знаходиться актив (Етапи 1, 2, 3), 
часового аспекту та виду активу. Таким чином, розмір очікуваних збитків для однієї й тієї ж угоди 
відрізняється в залежності від моменту часу, на який проводиться розрахунок: 
 

 для угод, які належать до Етапу 1, розраховуються очікувані кредитні збитки (ECLs) на 12 
місяців на базі імовірності дефолту на 12 місяців; 

 для угод, які належать до Етапу 2, розраховуються очікувані кредитні збитки на весь строк дії 
угоди (Lifetime ECLs); 

 для угод, які належать до Етапу 3, розраховуються очікувані кредитні збитки (ECLs) в 
залежності від параметру рівня збитку у випадку дефолту (LGD). 

 
Оскільки МСФЗ 9 вимагає прогнозування PD на майбутні періоди часу в залежності від 
макроекономічних аспектів, то розрахунок PD враховує поточну та майбутню ситуацію в 
економічному циклі протягом усього строку погашення кредиту. Це означає, що термін до 
погашення є тим параметром, який впливає на значення всіх параметрів формули розрахунку 
очікуваних кредитних збитків (ECLs). 
 
Банківська група застосовує прогнозний підхід таким чином: 
 

 Для кредитів з індивідуальним підходом (тобто клієнтів з присвоєним рейтингом): 
внутрішній рейтинг визначається, перевіряється і підтверджується на індивідуальній основі 
під час засідань кредитних комітетів. Цей процес вимагає проведення повного і 
комплексного аналізу профілю ризиків клієнта на основі минулих подій та з урахуванням 
майбутніх потенційних змін. 

 Для кредитів зі спрощеним підходом (тобто клієнтів без присвоєного рейтингу): прогнозний 
аспект береться до уваги у рамках щорічних оглядів PD та LGD, коли ризик оцінює суттєвість 
потенційних змін у параметрах ризику, які спостерігаються на основі доступної інформації. 

 
  



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (код 09807750) 
 
Примітки до комбінованої фінансової звітності  
за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року (продовження)  
(у тисячах українських гривень) 

 

75 
 
 
 

23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
Розрахунок основних параметрів ризику та очікуваних кредитних збитків (ECLs) проводиться 
таким чином:  
 

 Для кредитів, за якими розрахунок проводиться на індивідуальній основі (для клієнтів із 
присвоєним рейтингом): внутрішній рейтинг клієнта та LGD визначаються, переглядаються та 
перевіряються на індивідуальній основі в рамках роботи кредитних комітетів. Цей процес 
вимагає проведення повного та комплексного аналізу ризику клієнта на основі минулих 
подій та наявної інформації про можливі майбутні зміни. 

 Для кредитів, за якими розрахунок проводиться за спрощеним підходом згідно з 
принципами колективної оцінки (для клієнтів без присвоєного рейтингу): розрахунок збитків 
з врахуванням очікувань полягає в щорічному перегляді основних ризикових параметрів PD 
та LGD на основі наявної у Банківської групи статистичної інформації та іншої доступної 
інформації щодо потенційних змін в майбутньому (макроекономічна ситуація, політична 
ситуація тощо). 

 
Основні засади застосування спрощеного підходу (колективної оцінки ECLs): 
 

 Цей підхід застосовується до клієнтів юридичних осіб, які не мають присвоєного кредитного 
рейтингу, та фізичних осіб. 

 Банківською групою застосовується показник PD для першого року, розрахований на основі 
статистичних досліджень власного історичного досвіду за останні три роки щонайменше. У 
випадку виникнення будь-яких непередбачених ситуацій, які потенційно можуть призвести 
до значного впливу на розмір PD в майбутньому, у порівнянні зі значеннями, розрахованими 
на основі статистичних даних, цей потенційний вплив повинен бути врахований та 
задокументований належним чином. 

 
Для розрахунку PD портфель кредитів розподіляється на групи в залежності від: 
 

 виду продукту (такі як іпотечні кредити, овердрафти, споживчі кредити, торгове 
фінансування, кредити під заставу депозиту); 

 валюти (гривня чи іноземна валюта); 

 кількості днів прострочення: ([0], [1; 30], [31; 60], [61; 90], [понад 90]). 
 
Банківська група переглядає значення PD як мінімум раз на рік або за потреби (у випадку 
значних потенційних змін в статистиці зміни можуть вноситися частіше). 
 
Банківська група не розробляє окремих моделей для оцінки очікуваних кредитних збитків (ECLs) 
для придбаних або створених активів, які зазнали зменшення корисності у результаті дії 
кредитного ризику (POCI) по причині відсутності такої діяльності та відповідних активів. 
 
Протягом року не відбулося істотних змін у процедурі та методології розрахунку ECLs та оцінці 
параметрів ризику згідно з МСФЗ 9. 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
У таблиці нижче розкривається інформація про валову балансову вартість фінансових 
інструментів, до яких застосовуються вимоги щодо зменшення корисності згідно з МСФЗ 9 за 
рівнями кредитних ризиків і за Етапами станом на 31 грудня 2021 та 2020 років. 
 
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 
 

 31 грудня 2021 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

      
Категорія високої якості  10 259 223    -    10 259 223 
Категорія середньої якості  212 803   -    212 803  
Категорія якості нижче середньої 141 093  -  141 093 
Категорія низької якості -  -  - 

      
      
Усього кореспондентських рахунків, депозитів та 

кредитів овернайт у банках  10 613 119  -   10 613 119 
      

 

 31 грудня 2020 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

      
Категорія високої якості  11 783 926    -    11 783 926  
Категорія середньої якості  190 947   -    190 947  
Категорія якості нижче середньої 102 980  -  102 980 
Категорія низької якості -  -  - 

      
      
Усього кореспондентських рахунків, депозитів та 

кредитів овернайт у банках 12 077 853  -  12 077 853 
      

 
Кредити та аванси банкам: 
 

 31 грудня 2021 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

      
Категорія високої якості  8 895 783    -    8 895 783  
Категорія середньої якості  4 713 971   -    4 713 971  
Категорія якості нижче середньої -  -  - 
Категорія низької якості -  -  - 

      
      
Усього кредитів та авансів банкам  13 609 754  -   13 609 754 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

 31 грудня 2020 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

      
Категорія високої якості  7 212 616    -    7 212 616  
Категорія середньої якості  3 621 638   -    3 621 638  
Категорія якості нижче середньої 670 205  -  670 205 
Категорія низької якості -  -  - 

      
      
Усього кредитів та авансів банкам  11 504 459   -  11 504 459 
      

 
Кредити та аванси клієнтам: 
 

 31 грудня 2021 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

        
Категорія середньої якості  9 902 651    238    -    9 902 889  
Категорія якості нижче середньої  8 861 513    216 100    -    9 077 613  
Категорія низької якості  921 320    323 670    -    1 244 990  
Категорія якості дефолту  -    -    33 358    33 358  
Без присвоєної категорії  7 753 090    1 046 634    320 026    9 119 750  

        

        
Усього кредитів та авансів 

клієнтам  27 438 573   1 586 643   353 384  29 378 600 
        

 
Станом на 31 грудня 2021 року кредити та аванси клієнтам без присвоєної категорії складалися з 
інструментів, наданих малим та середнім підприємствам, фізичним особам-підприємцям та 
фізичним особам. Банківська група оцінює якість цих фінансових активів у залежності від днів 
прострочення та показників дефолту: 
 
 31 грудня 2021 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

        
Не прострочені  7 700 473    971 880    111 618    8 783 971  
1–30 днів прострочення  52 617    37 901    4 377    94 895  
31–60 днів прострочення  -    23 476    3 943    27 419  
61–90 днів прострочення  -    13 377    5 420    18 797  
Статус дефолту  -    -    194 668    194 668  

        

        
Усього кредитів та авансів 

клієнтам  7 753 090   1 046 634    320 026   9 119 750 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
 31 грудня 2020 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

        
Категорія середньої якості  5 308 584   111    -   5 308 695 
Категорія якості нижче середньої  9 093 859    66 417    -   9 160 276 
Категорія низької якості  974 972    222 824    -   1 197 796 
Категорія якості дефолту  -    -    40 464   40 464 
Без присвоєної категорії  4 655 059    938 753    1 744 511  7 338 323 

        

        
Усього кредитів та авансів 

клієнтам  20 032 474    1 228 105    1 784 975  23 045 554 
        

 
Станом на 31 грудня 2020 року кредити та аванси клієнтам без присвоєної категорії складалися з 
інструментів, наданих малим та середнім підприємствам, фізичним особам-підприємцям та 
фізичним особам. Банківська група оцінює якість цих фінансових активів у залежності від днів 
прострочення та показників дефолту:  
 

 31 грудня 2020 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

        
Не прострочені 4 561 704  858 840  88 745  5 509 289 
1–30 днів прострочення 93 355  17 073  21 624  132 052 
31–60 днів прострочення -  38 860  15 298  54 158 
61–90 днів прострочення -  23 980  16 012  39 992 
Статус дефолту -  -  1 602 832  1 602 832 

        

        
Усього кредитів та авансів 

клієнтам без присвоєної 
категорії   4 655 059    938 753    1 744 511   7 338 323 

        

 
Інвестиції у цінні папери: 
 

 31 грудня 2021 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців 

 

Усього 

    
Категорія високої якості 1 658 133  1 658 133 
Категорія середньої якості  1 479 344    1 479 344  
Категорія низької якості  13 332 462    13 332 462  
    

    
Усього інвестицій у цінні папери 16 469 939  16 469 939 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

 31 грудня 2020 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців 

 

Усього 

    
Категорія високої якості 2 870 673  2 870 673 
Категорія середньої якості 1 616 365  1 616 365 
Категорія низької якості 13 917 548  13 917 548 

    
Усього інвестицій у цінні папери 18 404 586  18 404 586 
    

 
Умовні та кредитні зобов’язання: 
 
 31 грудня 2021 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

      
Категорія високої якості  211 979   -    211 979  
Категорія середньої якості 414 030   -   414 030  
Категорія якості нижче середньої  742 708   54 738    797 446  
Категорія низької якості  3    -    3  
Без присвоєної категорії  53 180    8 725    61 905  

      

      
Усього умовних та кредитних зобов’язань 1 421 900  63 463  1 485 363 
      

 
 31 грудня 2020 року 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 

      
Категорія високої якості  14 329   1 444   15 773 
Категорія середньої якості  202 760   75 048   277 808 
Категорія якості нижче середньої  359 341    525   359 866  
Категорія низької якості 62 965  158 060  221 025 
Без присвоєної категорії  66 004   8 660   74 664 

      

      
Усього умовних та кредитних зобов’язань 705 399   243 737  949 136 
      

 
Рух очікуваних кредитних збитків за кореспондентськими рахунками, депозитами та кредитами 
овернайт у банках протягом 2021 та 2020 років був несуттєвим. 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
У таблиці нижче подано зведену інформацію про рух валової балансової вартості кредитів та 
авансів клієнтам за Етапами: 
 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 
  

 
 

 
 

  1 січня 2021 року 20 032 474  1 228 105  1 784 975   23 045 554 
        
        Нові кредити та аванси клієнтам  23 319 242    -    -    23 319 242 
Перехід до Етапу 1 (ECLs на 12 

місяців)  74 490   (74 490)  -   -  
Перехід до Етапу 2 (ECLs на весь 

строк дії) (1 216 810)   1 277 524   (60 714)   -  
Перехід до Етапу 3 (ECLs на весь 

строк дії) -   (318 967)   318 967    -  
Повне погашення кредитів та 

авансів клієнтам (14 081 523)  (354 893)  (91 711)  (14 528 127) 
Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 
резерву  -    -   (1 230 070)  (1 230 070) 

Продаж кредитного портфеля  -    -   (393 706)  (393 706) 
Вплив інших змін (включно з 

частковими погашеннями та 
впливом змін у курсах обміну 
валют) (689 299)   (170 637)   25 643  (834 293) 

          
 

 
 

 
  31 грудня 2021 року 27 438 574  1 586 642  353 384   29 378 600  

        
 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 
  

 
 

 
 

  1 січня 2020 року 17 650 300  4 017 824  1 680 160   23 348 284  
        
        Нові кредити та аванси клієнтам  17 635 115    -    -    17 635 115 
Перехід до Етапу 1 (ECLs на 12 

місяців)  527 427   (527 427)  -   -  
Перехід до Етапу 2 (ECLs на весь 

строк дії) (791 923)   805 116   (13 193)   -  
Перехід до Етапу 3 (ECLs на весь 

строк дії) -   (562 881)   562 881    -  
Повне погашення кредитів та 

авансів клієнтам (14 239 801)  (2 454 825)  (21 561)  (16 716 187) 
Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 
резерву  -    -   (175 580)  (175 580) 

Продаж кредитного портфеля  -    -   (620 918)  (620 918) 
Вплив інших змін (включно з 

частковими погашеннями та 
впливом змін у курсах обміну 
валют) (748 644)   (49 702)   373 186  (425 160) 

          
 

 
 

 
  31 грудня 2020 року 20 032 474  1 228 105  1 784 975   23 045 554 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

У таблиці нижче подано зведену інформацію про рух очікуваних кредитних збитків від кредитів 
та авансів клієнтам за Етапами: 
 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії  Усього 
  

 
 

 
 

 
 

1 січня 2021 року 354 720  173 502   1 449 157   1 977 379 
        
        Нові кредити та аванси клієнтам  364 159    -    -    364 159 
Перехід до Етапу 1 (ECLs на 12 

місяців) 4 674   (4 674)   -   - 
Перехід до Етапу 2 (ECLs на весь 

строк дії)  (155 740)   204 214   (48 474)   - 
Перехід до Етапу 3 (ECLs на весь 

строк дії) -    (104 834)   104 834  - 
Повне погашення кредитів та 

авансів клієнтам (147 035)  (27 411)  (72 738)  (247 184) 
Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 
резерву  -    -   (1 230 070)  (1 230 070) 

Продаж кредитного портфеля  -    -   (340 388)  (340 388) 
Вплив інших змін (включно з 

частковими погашеннями, 
змінами у параметрах ризику та 
впливом змін у курсах обміну 
валют) (56 888)  (2 093)  453 539  394 558 

         
       31 грудня 2021 року 363 890  238 704   315 860   918 454 

        
 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  

Етап 2 
ECLs на весь  

строк дії  

Етап 3 
ECLs на весь  

строк дії 

 

Усього 
  

 
 

 
 

 
 

1 січня 2020 року 358 344  250 373   1 366 537   1 975 254 
        
        Нові кредити та аванси клієнтам  349 564    -    -    349 564  
Перехід до Етапу 1 (ECLs на 12 

місяців) 4 151   (4 151)   -   - 
Перехід до Етапу 2 (ECLs на весь 

строк дії)  (143 555)   154 047   (10 492)   - 
Перехід до Етапу 3 (ECLs на весь 

строк дії) -    (179 838)   179 838  - 
Повне погашення кредитів та 

авансів клієнтам (174 147)  (36 339)  (17 447)  (227 933) 
Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 
резерву  -    -   (175 136)  (175 136) 

Продаж кредитного портфеля  -    -   (558 229)  (558 229) 
Вплив інших змін (включно з 

частковими погашеннями, 
змінами у параметрах ризику та 
впливом змін у курсах обміну 
валют) (39 637)  (10 590)  664 086  613 859 

         
       31 грудня 2020 року 354 720  173 502   1 449 157   1 977 379 
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Станом на 31 грудня 2021 року резерв на покриття очікуваних кредитних збитків за кредитами, 
оціненими на індивідуальній основі, становив 17 376 тисяч гривень, на колективній основі –
901 078 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: на індивідуальній основі – 18 701 тисяча гривень, на 
колективній основі – 1 958 678 тисяч гривень). 
 
У 2021 році Банківська група продала частину свого кредитного портфеля, який, до врахування 
резерву, становив 393 706 тисяч гривень, за 53 318 тисяч гривень (2020: 620 918 тисяч гривень за 
62 689 тисяч гривень). 
 
У таблиці нижче подано зведену інформацію про рух валової балансової вартості інвестицій у 
цінні папери за Етапами: 
 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  Усього 

    
1 січня 2021 року 18 404 586  18 404 586 

    

    
Придбання нових цінних паперів 11 557 898  11 557 898 
Погашення цінних паперів  (13 875 239)   (13 875 239) 
Вплив інших змін (включно з частковими погашеннями та впливом змін у 

курсах обміну валют)  382 694   382 694 

    

    
31 грудня 2021 року 16 469 939  16 469 939 

    

 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  Усього 

    
1 січня 2020 року 13 388 777  13 383 777 

    

    
Придбання нових цінних паперів 13 512 820  13 512 820 
Погашення цінних паперів (9 591 628)  (9 591 628) 
Вплив інших змін (включно з частковими погашеннями та впливом змін у 

курсах обміну валют) 1 094 617  1 094 617 

    

    
31 грудня 2020 року 18 404 586  18 404 586 
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У таблиці нижче подано зведену інформацію про рух очікуваних кредитних збитків за 
інвестиціями у цінні папери за Етапами: 
 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців  Усього 

    
1 січня 2021 року 135 688  135 688 
    

    
Надходження боргових цінних паперів протягом звітного періоду 88 368  88 368 
Погашення боргових цінних паперів протягом звітного періоду  (31 790)   (31 790) 
Вплив інших змін (включно з частковими погашеннями, змінами у 
параметрах ризику та впливом змін у курсах обміну валют)  (36 796)   (36 796) 

    

    
31 грудня 2021 року 155 470  155 470 
    

 

 

Етап 1 
ECLs на  

12 місяців 

 

Усього 

    
1 січня 2020 року 123 944  123 944 
    

    
Надходження боргових цінних паперів протягом звітного періоду 59 366  59 366 
Погашення боргових цінних паперів протягом звітного періоду (8 807)  (8 807) 
Вплив інших змін (включно з частковими погашеннями, змінами у 
параметрах ризику та впливом змін у курсах обміну валют) (38 815)  (38 815) 

    

    
31 грудня 2020 року 135 688  135 688 
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Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності/(збиток від 
зменшення корисності), визначені згідно з вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та 
відображені у комбінованому звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток за роки, які 
закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені таким чином: 
 

 

За 12 місяців 
2021 року  

За 12 місяців  
2020 року 

    
Нарахування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за кредитами 

та авансами клієнтам   (482 895)  (366 030) 
Прибуток від продажу раніше списаних проблемних кредитів та авансів 

клієнтам  87 371   63 245 
Прибуток від погашення раніше списаних проблемних кредитів та авансів 

клієнтам 84 257   83 246 
Нарахування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за 

інвестиціями у цінні папери, які оцінюються за амортизованою собівартістю  (20 238)  (11 687) 
Нарахування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за іншими 

фінансовими активами  (12 012)  (16 998) 
Нарахування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за кредитами 

та авансами банкам   (1 678)  (516) 
Використання/(нарахування) інших резервів   28 053   (61 867) 
    

    
Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення 

корисності/(збиток від зменшення корисності), визначені згідно з 
вимогами МСФЗ 9 (317 142)  (310 607) 

    

 
Управління іншими видами істотних ризиків. Ринковий ризик являє собою імовірність 
виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок 
несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових 
інструментів. 
 
Ринкові ризики пов’язані зі зміною вартості грошей у часі та інструментів ринку капіталу – 
зокрема, коливання курсів обміну валют, процентних ставок, цін на облігації та акції тощо, а 
також із тим, що портфелі є чутливими до цих коливань. Банківська група вимірює вплив від 
коливань цін на його рентабельність та прагне зберегти свій ринковий ризик на рівні, що 
відповідає бізнес-моделі, орієнтованій на клієнта, і стримувати рівень максимальних потенційних 
втрат на ринку за несприятливим сценарієм. 
 
Ризик зміни процентних ставок являє собою імовірність виникнення збитків або додаткових 
втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятливих змін 
процентних ставок.  
 
Банківська група управляє своїм ризиком зміни процентних ставок, щоб сприяти стабілізації 
результатів на стійкому рівні з плином часу, зберігаючи ризик зміни процентних ставок в 
прийнятних межах. 
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Банківська група розробляє та періодично переглядає процес управління ризиком зміни 
процентних ставок для забезпечення його відповідності рівню ризик-апетиту до цього ризику. 
 
Ризик ліквідності являє собою імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок неспроможності Банківської групи 
забезпечувати фінансування зростання активів та/або виконання своїх зобов’язань у належні 
строки. 
 
Мета Банківської групи полягає в управлінні ризиками ліквідності таким чином, щоб їхній розмір 
було відображено достовірно, а також було ефективно обмежено вплив ризиків на економічну 
вартість капіталу, прибутковість діяльності та реалізацію стратегічних завдань Банківської групи. 
 
Банківська група управляє своєю ліквідністю, щоб підтримувати міцну позицію структурної 
ліквідності, яка є стійкою до стресових умов, контролюючи залежність від фінансових ринків і 
забезпечуючи дотримання регуляторних вимог.  
 
Операційний ризик являє собою імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх 
процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників Банківської групи, збоїв у роботі 
операційних систем Банківської групи або внаслідок впливу зовнішніх факторів.  
 
Управління операційним ризиком є складовою системи внутрішнього контролю в Банківській 
групі, представленої трьома лініями захисту.  
 
Система управління операційними ризиками узгоджується із загальною системою постійного 
контролю, який полягає у безперервному впровадженні системи управління ризиками першою 
та другою лініями захисту. Вся система працює у відповідності до стандартів, методологій та 
правил, визначених Материнською компанією. 
 
В управлінні операційними ризиками беруть участь всі працівники, оскільки цей вид ризику має 
безліч проявів та виникає у багатьох ситуаціях. При цьому залучення всіх працівників не знімає 
відповідальності з кожного окремого працівника відповідного рівня за здійснення належних 
заходів ідентифікації, оцінки, контролю та управління операційним ризиком. 
 
Операційний ризик включає в себе інформаційний ризик, ризик порушення безперервності 
бізнесу та правовий ризик.  
 
Інформаційний ризик являє собою імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок виникнення внутрішніх і зовнішніх подій щодо 
інформаційних систем Банківської групи та інших інформаційних ресурсів, які використовуються 
для досягнення цілей Банківської групи, недостатності внутрішнього контролю чи неадекватних 
або помилкових внутрішніх процесів Банківської групи у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій.  
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Інформаційний ризик також передбачає імовірність виникнення збитків через можливість 
порушення конфіденційності, цілісності, доступності та можливості спостереження щодо 
інформаційних систем чи інформаційних ресурсів Банківської групи, а також можливості зміни, 
компрометації, несанкціонованого доступу, використання чи розкриття конфіденційної 
інформації. 
 
Управління ризиком порушення безперервності бізнесу здійснюється згідно з системою 
управління, яка базується як на вимогах НБУ, так і на стандартах Материнської компанії, та 
складається з ідентифікації, аналізу, оцінки, прийняття ризиків і контролю для впровадження 
коригувальних дій та/або забезпечення процесу планування безперервності бізнесу. 
 
Правовий ризик являє собою імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання сторонами умов договорів у 
зв’язку з їхньою невідповідністю вимогам законодавства, а також через можливість їхнього 
двозначного тлумачення. Банківська група наражається на правовий ризик через те, що має 
відносини з великою кількістю зацікавлених сторін (клієнтами, контрагентами, посередниками 
тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами).  
 
Комплаєнс-ризик являє собою імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання Банківської 
групи вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил 
добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також 
внутрішньобанківських документів Банківської групи.  
 
Управління комплаєнс-ризиком є складовою системи внутрішнього контролю в Банківській групі, 
яка складається з постійного та періодичного контролю, які доповнюють один одного, але є 
відокремленими та незалежними. 
 
Репутаційний ризик являє собою імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок поширення негативної інформації, у тому числі 
через медіа та соціальні мережі і, як результат, несприятливе сприйняття іміджу Банківської 
групи або Материнської компанії суспільством, клієнтами, контрагентами, акціонерами, 
наглядовими та органами контролю. 
 
Модельний ризик: в Банківській групі створюється і здійснюється щорічний процес атестації 
Model Risk Inventory Attestation, який встановлюється і здійснюється відповідно до методології та 
практики Банківської групи, а також під наглядом Банківської групи. Обсяг атестації моделей 
ризику охоплює моделі кредитного ризику, які використовуються згідно з принципами 
Базельського комітету (регуляторні вимоги до капіталу), внутрішнього процесу оцінки достатності 
капіталу (Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP) та МСФЗ 9/Зменшення корисності, а 
саме моделі PD, LGD, EAD, спрощеної моделі МСФЗ 9 та інших моделей, які вважаються 
суттєвими з точки зору впливу. Цей процес: 
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 надає керівнику з питань управління ризиками (CRO) упевненості, що ідентифіковані моделі 
з істотним фінансовим впливом та пов’язані з ними ризики управляються, і властиві їм 
ризики оцінюються; 

 допомагає зменшити пов’язані з цим ризики за рахунок ідентифікації контролю за моделями 
та погодженням характеристик моделей; 

 демонструє регулятору надійну модель програми управління ризиками, забезпечує 
послідовну звітність, яка надається регулятору, внутрішньому і зовнішньому аудитору у разі 
потреби; 

 має єдину загальну систему контрольних питань для виявлення моделей на рівні Банківської 
групи. 

 
Валютний ризик. Банківська група наражається на ризик у зв’язку з впливом коливання курсів 
обміну іноземних валют на її комбіновані фінансовий стан та потоки грошових коштів. Комітет з 
управління активами та пасивами визначає ліміти ризиків за валютами та загальний прийнятний 
рівень ризику за відкритими валютними позиціями. Ліміти відкритої валютної позиції 
встановлюються на рівні, передбаченому вимогами НБУ, який розраховується як процентне 
співвідношення відкритої валютної позиції до регуляторного капіталу Банківської групи. 
Дотримання цих лімітів контролюється на щоденній основі. 
 
Станом на 31 грудня 2021 року Банківська група мала такі валютні позиції:  
 
 Гривні  Долари США  Євро  Інші валюти  Усього 

          
Активи          
Готівка  1 841 458    645 521    222 732    13 771    2 723 482  
Кошти обов’язкових резервів у 

Національному банку України і 
короткострокові розміщення в НБУ 3 227 053    -    -    -   3 227 053  

Кореспондентські рахунки, депозити 
та кредити овернайт у банках  141 088   3 597 674   6 616 012   258 339   10 613 113  

Кредити та аванси банкам -  13 562 504  46 923  -  13 609 427 
Кредити та аванси клієнтам  24 331 100    3 180 632   936 927   11 487   28 460 146  
Інвестиції у цінні папери  12 922 641   2 850 896   920 993    -   16 694 530  
Інші фінансові активи  249 952   17 383    7 394    824    275 553 
          

          
Усього фінансових активів 42 713 292  23 854 610  8 750 981  284 421  75 603 304 
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 Гривні  Долари США  Євро  Інші валюти  Усього 

          
Зобов’язання          
Кошти банків  2 288   -  -  -   2 288  
Кошти клієнтів  37 642 058   21 149 991  7 805 035  287 298  66 884 382 
Орендні зобов’язання 183 856  3 767  -  -  187 623 
Інші фінансові зобов’язання 927 752  30 195  40 138  76 384  1 074 469  
          

          
Усього фінансових зобов’язань 38 755 954  21 183 953  7 845 173  363 682  68 148 762 
          

          
Чиста позиція, за вирахуванням 

валютних похідних фінансових 
інструментів 3 957 338  2 670 657  905 808  (79 261)  7 454 542 

          

          
Похідні фінансові інструменти 

(Примітка 26) 3 123 396  (2 661 174)  (558 625)  89 287  (7 116) 
          

          
Чиста позиція 7 080 734  9 483  347 183  10 026  7 447 426 
          

          
Умовні та кредитні зобов’язання 843 641  449 112  192 610  -  1 485 363 
          

 
Інші валюти представлені переважно російськими рублями, швейцарськими франками та 
японськими єнами. 
 
Позиція Банківської групи за похідними фінансовими інструментами, наведена у кожному 
стовпчику, відображає справедливу вартість на кінець звітного періоду відповідної валюти, яку 
Банківська група погодилася придбати (позитивна сума) або продати (негативна сума) до 
згортання позицій та здійснення розрахунків з контрагентом. Суми за валютою показано 
розгорнуто, як зазначено у Примітці 26. Чиста загальна сума являє собою справедливу вартість 
валютних похідних фінансових інструментів.  
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Станом на 31 грудня 2020 року Банківська група мала такі валютні позиції: 
 
 Гривні  Долари США  Євро  Інші валюти  Усього 

          
Активи          
Готівка 2 103 962  855 788  588 020  12 056  3 559 826 
Кошти обов’язкових резервів у 

Національному банку України і 
короткострокові розміщення в НБУ 3 042 109  -  -  -  3 042 109 

Кореспондентські рахунки, депозити 
та кредити овернайт у банках 102 977  4 384 005  7 344 535  246 333  12 077 850 

Кредити та аванси банкам 669 354  10 834 092  -  -  11 503 446 
Кредити та аванси клієнтам 18 550 059  1 792 617  687 665  37 834  21 068 175 
Інвестиції у цінні папери 13 813 959  4 122 191  373 715  -  18 309 865 
Інші фінансові активи 210 969  7 175  3 043  -  221 187 
          
          
Усього фінансових активів 38 493 388  21 995 868  8 996 978  296 223  69 782 458 
          

 
 Гривні  Долари США  Євро  Інші валюти  Усього 

          
Зобов’язання          
Кошти банків 2 947  -  -  -  2 947 
Кошти клієнтів 34 928 187  19 381 448  8 445 006  211 464  62 966 105 
Субординований борг 249 172  7 319  -  -  256 491 
Інші фінансові зобов’язання 709 858  21 067  10 583  1 504  743 012 
          
          
Усього фінансових зобов’язань 35 890 164  19 409 834  8 455 589  212 968  63 968 555 
          

          
Чиста позиція, за вирахуванням 

валютних похідних фінансових 
інструментів 2 603 224  2 586 035  541 389  83 255  5 813 903 

          

          
Похідні фінансові інструменти 

(Примітка 26) 2 713 975  (2 615 181)  (33 003)  (66 980)  (1 189) 
          
          
Чиста позиція 5 317 199  (29 147)  508 386  16 275  5 812 714 
          

          
Умовні та кредитні зобов’язання 496 481  328 987  123 668  -  949 136 
          

 
Інші валюти представлені переважно російськими рублями та швейцарськими франками. 
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У таблиці нижче показано інформацію про зміну прибутку до оподаткування та власного капіталу 
внаслідок можливих коливань курсів обміну валют, які використовувались на звітну дату, за 
умови що всі інші змінні характеристики залишаються без змін: 
 

 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування   

Вплив на 
власний 
капітал  

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування   

Вплив на 
власний 
капітал 

        
Зміцнення долара США на 5,2%  493   404  -  - 
Послаблення долара США на 5,2%  (493)  (404)  -   - 
Зміцнення долара США на 4,5% -  -  (1 312)  (1 076) 
Послаблення долара США на 4,5%  -   -  1 312  1 076 
Зміцнення євро на 9,5% 32 982   27 046   -   - 
Послаблення євро на 9,5% (32 982)  (27 046)  -  - 
Зміцнення євро на 13,6%  -   -   69 140   56 695 
Послаблення євро на 13,6% -  -  (69 140)  (56 695) 
Зміцнення інших валют на 9,2%  922   756   -   - 
Послаблення інших валют на 9,2% (922)  (756)  -  - 
Зміцнення інших валют на 11,0%  -   -   1 790   1 468 
Послаблення інших валют на 11,0% -  -  (1 790)  (1 468) 
        
 

Ризик зміни процентних ставок. Ризик зміни процентних ставок притаманний операціям з 
чутливими до зміни процентної ставки інструментами, а саме, активами та зобов’язаннями (як 
балансовими, так і позабалансовими), за якими Банківська група отримує процентні доходи або 
несе процентні витрати, або справедлива вартість яких залежить від рівня ринкових процентних 
ставок. Банківська група наражається на ризик зміни процентних ставок переважно в результаті 
розбіжностей у строках його процентних активів та зобов’язань. Банківська група може понести 
збитки у разі несприятливих змін процентних ставок. 
 

У Банківській групи ризик зміни процентних ставок кожної операції, який виникає на рівні бізнес-
підрозділу, передається до Групи з управління активами та пасивами (надалі – «ГУАП») через 
систему трансфертного ціноутворення для ефективного управління цим ризиком. При цьому 
трансфертна ставка угоди є ціною хеджування угоди на фінансовому ринку. ГУАП купує і продає 
за трансфертною ставкою всі активи і зобов’язання бізнес-підрозділів. 
 

КУАП встановлює ліміти на рівні розриву строків перегляду процентних ставок, контроль яких 
щомісяця здійснює Банківська група з ринкових ризиків та ризиків ліквідності. За відсутності 
будь-яких наявних інструментів хеджування, Банківська група зазвичай прагне досягнути 
відповідності своїх позицій за процентними ставками. Оцінка та аналіз рівня ризику зміни 
процентних ставок проводиться станом на перший день кожного місяця і за необхідності 
переглядається з урахуванням змін ринкових умов, наприклад, змін базових процентних ставок, 
волатильності ринків та подібних подій. Результати оцінки та аналізу обговорюються на 
засіданнях КУАП. Крім стандартних розрахунків, Банківська група на щоквартальній основі 
здійснює стрес-тестування ризику зміни процентних ставок для короткострокових та 
довгострокових стрес-сценаріїв, що можуть реалізуватися як для Банківської групи, так і для 
ринку в цілому. Результатом здійснення стрес-тестування ризику зміни процентних ставок є 
величина максимального падіння чистого процентного доходу Банківської групи в разі реалізації 
стрес-сценаріїв. Стандартне стрес-тестування ризику зміни процентних ставок полягає у зміні 
процентних ставок на 200 базисних пунктів для кожної з валют.   
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Банківська група оцінює рівень ризику зміни процентних ставок на підставі аналізу розривів, 
тобто аналізу невідповідності сум фінансових активів та зобов’язань, які мають строк погашення 
або перегляду процентної ставки протягом одного періоду. Ліміти встановлюються на рівні 
втрати чистого процентного доходу, який керівництво вважає прийнятним у разі негативних змін 
процентних ставок з урахуванням можливих змін процентних ставок за основними видами 
активів та зобов’язань, за якими нараховуються проценти, таких як кредити корпоративним 
клієнтам та фізичним особам, міжбанківські кредити, цінні папери, а також депозити, залучені 
від корпоративних клієнтів та фізичних осіб. Ліміти переглядаються у залежності від 
волатильності ринкових процентних ставок. ГУАП та Група з ринкових ризиків та ризиків 
ліквідності формують рекомендації щодо перегляду лімітів. Ці рекомендації затверджуються 
КУАП.  
 
Банківська група здійснює регулярний моніторинг спредів процентних ставок та чистий 
процентний дохід і надає керівництву Банківської групи звіти з цих питань. Банківська група 
встановлює процентні ставки за основними категоріями активів та зобов’язань за строками 
погашення та валютами. 
 
Банківська група здійснює моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами. Далі в 
таблиці подані середньозважені номінальні процентні ставки: 
 
 2021  2020 

% річних Гривні  
Долари 

США  Євро  
Інші 

валюти  Гривні  
Долари 

США  Євро  
Інші 

валюти 

                
Активи                
Кредити та аванси банкам  4,39    0,15    -    -   5,34  0,16  -  - 
Кредити та аванси юридичним 

особам та фізичним особам-
підприємцям  8,19    2,45    2,91    8,99   7,23  3,29  2,97  - 

Кредити та аванси фізичним 
особам  22,61    11,96    10,45    8,40   24,56  12,23  11,33  8,76 

Інвестиції у цінні папери   9,85    3,64    2,95    -   7,60  2,83  3,88  - 
                
Зобов’язання                
Кошти банків 12,55  -  -  -  12,53  -  -  - 
Поточні рахунки юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців  0,38  -  -  -  1,62  -  -  - 
Поточні рахунки фізичних осіб 0,41   0,01    0,01   -  1,09  0,01  0,01  - 
Строкові депозити юридичних 

осіб та фізичних осіб-
підприємців 4,00   0,01    0,01   -  4,13  0,07  0,06  - 

Строкові депозити фізичних осіб 3,82   0,05    0,03   -  5,83  0,03  0,01  - 
Орендні зобов’язання 8,64  -8,30  -    8,74  8,30  -  - 
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Географічний ризик. Географічний аналіз активів та зобов’язань Банківської групи станом на 
31 грудня 2021 року наведено далі:  
 
 Україна  Країни ОЕСР  Інші країни  Усього 

        
Активи        
Готівка  2 723 482    -    -    2 723 482  
Кошти обов’язкових резервів у 

Національному банку України і 
короткострокові розміщення в 
НБУ 3 227 053    -    -   3 227 053  

Кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити овернайт у 
банках 141 087  10 366 207  105 819   10 613 113  

Кредити та аванси банкам -  13 609 427  -  13 609 427 
Похідні фінансові активи  4 924    -    -    4 924  
Кредити та аванси клієнтам 28 460 146   -    -   28 460 146  
Інвестиції у цінні папери  13 559 172   2 101 024   1 034 334    16 694 530  
Інші фінансові активи  273 785   1 332    436    275 553 
        

        
Усього фінансових активів 48 389 649  26 077 990   1 140 589  75 608 228 
        

        
Зобов’язання        
Кошти банків 2 288    -   -   2 288  
Похідні фінансові зобов’язання   12 040    -   -   12 040  
Кошти клієнтів  66 033 485    542 642   308 255   66 884 382  
Орендні зобов’язання  187 623   -  -   187 623  
Інші фінансові зобов’язання  866 578   207 248  643  1 074 469 

         

        
Усього фінансових зобов’язань 67 102 014  749 890  308 898  68 160 802 
        

        
Чиста позиція (18 712 365)  25 328 100   831 691  7 447 426 
        

        
Умовні та кредитні зобов’язання 1 215 391  71 292  198 680  1 485 363 
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Географічний аналіз активів та зобов’язань Банківської групи станом на 31 грудня 2020 року 
наведено далі:  
 
 Україна  Країни ОЕСР  Інші країни  Усього 

        
Активи        
Готівка 3 559 826  -  -  3 559 826 
Кошти обов’язкових резервів у 

Національному банку України і 
короткострокові розміщення в 
НБУ 3 042 109  -  -  3 042 109 

Кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити овернайт у 
банках 102 977  11 880 903  93 970  12 077 850 

Кредити та аванси банкам 669 354  10 834 092  -  11 503 446 
Похідні фінансові активи  3 386  12  -  3 398 
Кредити та аванси клієнтам 21 068 175  -  -  21 068 175 
Інвестиції у цінні папери 13 825 789  3 214 575  1 269 501  18 309 865 
Інші фінансові активи 220 892  201  94  221 187 
        

        
Усього фінансових активів 42 492 508  25 929 783   1 363 565  69 785 856 
        

        
Зобов’язання        
Кошти банків 2 947  -  -  2 947 
Похідні фінансові зобов’язання 4 587  -  -  4 587 
Кошти клієнтів 61 679 068  1 069 523  217 514  62 966 105 
Орендні зобов’язання 256 491  -  -  256 491 
Інші фінансові зобов’язання 704 079  37 706  1 227  743 012 
        

        
Усього фінансових зобов’язань 62 647 172  1 107 229  218 741  63 973 142 
        

        
Чиста позиція (20 154 664)  24 822 554   1 144 824  5 812 714 
        

        
Умовні та кредитні зобов’язання 884 247  64 889  -  949 136 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності визначається як ризик того, що Банківська група зіткнеться з 
труднощами під час виконання своїх фінансових зобов’язань. Банківська група щодня стикається 
з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання своїх вільних грошових коштів за 
депозитами овернайт, поточними рахунками, депозитами, строк погашення яких настає 
незабаром, наданням кредитів, гарантій та у зв’язку з процентною маржею та іншими вимогами 
щодо похідних інструментів, розрахунок за якими здійснюється грошовими коштами. Банківська 
група тримає певний буфер ліквідності, тобто грошові ресурси, достатні для покриття всіх цих 
потреб. Крім того, щомісяця розраховується стрес-тест ліквідності, який оцінює грошові притоки 
та відтоки у виняткових кризисних сценаріях, для визначення будь-якої недостатності ліквідних 
коштів, через яку Банківська група не буде в змозі повністю виконати всі свої платіжні 
зобов’язання. Співвідношення буферу ліквідності до чистих грошових відтоків не повинно бути 
меншим, ніж 100%. Управління ризиком ліквідності здійснює Комітет з управління активами та 
пасивами Банківської групи.  
 
Банківська група прагне підтримувати стабільну базу фінансування, яка складається переважно із 
коштів банків, депозитів корпоративних клієнтів та фізичних осіб і боргових цінних паперів, а 
також інвестує кошти у диверсифіковані портфелі ліквідних активів для того, щоб мати 
можливість оперативно та безперешкодно виконати непередбачувані вимоги щодо ліквідності.  
 
Управління ліквідністю Банківської групи вимагає проведення аналізу рівня ліквідних активів, 
необхідного для врегулювання зобов’язань у випадку настання строку їхнього погашення, 
забезпечення доступу до різних джерел фінансування, наявності планів у випадку виникнення 
проблем з фінансуванням та здійснення контролю над відповідністю балансових показників 
ліквідності нормативним вимогам.  
 
Банківська група розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог Національного банку 
України. До них належить норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як 
відношення ліквідних активів до зобов’язань зі строком погашення до одного року та 
встановлений НБУ на рівні не менше 60%. Станом на 31 грудня 2021 року Банківська група 
дотримувалась нормативного значення, встановленого НБУ. 
 
Інформацію про позицію ліквідності фінансових активів та зобов’язань отримує Центр 
казначейських операцій Банківської групи. Центр казначейських операцій забезпечує наявність 
достатнього портфеля короткострокових ліквідних активів, який переважно складається з 
депозитів у банках та інших міжбанківських інструментів, для підтримки достатнього рівня 
ліквідності в цілому по Банківській групі. Група з управління активами та пасивами контролює 
позицію ліквідності та регулярно проводить стрес-тестування ліквідності за різноманітними 
сценаріями, які охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови.  
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 

 
Поданий далі аналіз станом на 31 грудня 2021 та 2020 років базується на недисконтованих 
потоках грошових коштів за фінансовими зобов’язаннями. 
 
Станом 31 грудня 2021 року: 
 

 
До запитання 
та до 1 місяця  1–3 місяці  3–12 місяців  

Більше 12 
місяців   Усього  

          
Фінансові зобов’язання          
Кошти банків 25  48  219  5 283  5 575 
Кошти клієнтів 64 589 612  493 053  1 701 205  120 914   66 904 784 
Орендні зобов’язання 15 090  19 479  68 368  121 536  224 473 
Інші фінансові зобов’язання 1 074 469   -    -    -   1 074 469 
Умовні та кредитні зобов’язання  1 485 363   -    -    -    1 485 363 
          

          
Усього непохідних фінансових 

зобов’язань  67 164 559  512 580   1 769 792   247 733  69 694 664 
          

          
Кредиторська заборгованість за 

деривативами 7 295  461  4 284  -  12 040 
           

          
Усього фінансових зобов’язань 67 171 854  513 041  1 774 076  247 733  69 706 704 
          

 
Станом 31 грудня 2020 року: 
 

 
До запитання 
та до 1 місяця  1–3 місяці  3–12 місяців  

Більше 12 
місяців  Усього  

          
Фінансові зобов’язання          
Кошти банків 33  62  288  7 015  7 398 
Кошти клієнтів 61 132 916  620 135  1 146 573   94 560   62 994 184 
Субординований борг 8 165  21 003  83 811  192 737  305 716 
Інші фінансові зобов’язання 743 012   -    -    -   743 012 
Умовні та кредитні зобов’язання  949 136   -    -    -    949 136 
          

          
Усього непохідних фінансових 

зобов’язань 62 833 262  641 200   1 230 672   294 312  64 999 446 
          

          
Кредиторська заборгованість за 

деривативами 2 603 907  111 662  16 965  -  2 732 534 
           

          
Усього фінансових зобов’язань 65 437 169  752 862  1 247 637  294 312  67 731 980 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 

 
Банківська група не використовує викладений вище аналіз за термінами погашення, не 
врахувавши дисконтування для управління ліквідністю. Замість цього Банківська група здійснює 
моніторинг термінів погашення за договорами, викладених у таблиці нижче станом на 31 грудня 
2021 року:  
 

 

До 
запитання 

та до 1 
місяця  1–3 місяці  

3–12 
місяців  

Більше 12 
місяців  

Термін 
погашення 

не визна-
чений  Усього  

            
Активи             
Готівка  2 723 482    -    -    -    -    2 723 482  
Кошти обов’язкових резервів у 

Національному банку України 
і короткострокові розміщення 
в НБУ 3 227 053    -    -    -    -    3 227 053  

Кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити овернайт 
у банках 10 613 113  -  -  -  -   10 613 113 

Кредити та аванси банкам 1 754 192  5 539 880  6 315 355  -  -  13 609 427 
Похідні фінансові активи   86    359    4 479    -    -    4 924  
Кредити та аванси клієнтам 17 357 071  2 330 336  4 292 735  4 480 004  -  28 460 146 
Інвестиції у цінні папери 9 296 403  1 141 049  2 592 444  3 663 374  1 260  16 694 530  
Інші фінансові активи  275 553    -    -    -    -    275 553  
            

            
Усього фінансових активів 45 246 953  9 011 624  13 205 013  8 143 378  1 260  75 608 228 
            

            
Зобов’язання            
Кошти банків  -    -    4   2 284    -   2 288  
Похідні фінансові зобов’язання  7 295    461    4 284    -    -    12 040  
Кошти клієнтів  64 587 268   489 347   1 690 918   116 849    -   66 884 382 
Орендні зобов’язання  14 714    18 439    60 392    94 078      187 623  
Інші фінансові зобов’язання 1 074 469   -    -    -    -   1 074 469  
            

            
Усього фінансових зобов’язань  65 683 746  508 247   1 755 598   213 211   -   68 160 802 
            

            
Чистий розрив ліквідності (20 436 793)   8 503 377   11 449 415  7 930 167   1 260   7 447 426 
            

            
Кумулятивний розрив 

ліквідності станом на 
31 грудня 2021 року (20 436 793)  (11 933 416)  (484 001)  7 446 166   7 447 426   

            

            
Умовні та кредитні зобов’язання 1 485 363  -  -  -  -   1 485 363 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 

 
У процесі управління ризиком ліквідності Банківська група оцінює основні поточні рахунки, тобто 
стабільний залишок коштів клієнтів, визначених за допомогою статистичних методів аналізу 
історичної інформації щодо коливань залишків на поточних рахунках клієнтів. Станом на 
31 грудня 2021 та 2020 років незнижувані залишки на поточних рахунках оцінювалися в сумі 
53 312 690 тисяч гривень та 38 115 325 тисяч гривень, відповідно. На основі припущення щодо 
здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі фактичний термін погашення 
незнижуваного залишку вважається невизначеним. 
 
Окрім того, станом на 31 грудня 2021 року до складу інвестицій у цінні папери входили боргові 
цінні папери, видані міжнародними фінансовими установами та іноземними органами 
державної влади валовою вартістю 3 137 478 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: 
4 487 037 тисяч гривень), які мають котирування на міжнародних ринках і які Банківська група 
може продати (хоча є намір утримувати їх до повного погашення) у надзвичайних випадках, коли 
учасники ринку вимагатимуть покриття дефіциту ліквідності.  
 
Позиція ліквідності Банківської групи станом на 31 грудня 2020 року була представлена таким 
чином: 
 

 

До 
запитання 

та до 1 
місяця  1–3 місяці  

3–12 
місяців  

Більше 12 
місяців  

Термін 
погашення 

не визна-
чений  Усього  

            
Активи             
Готівка 3 559 826  -   -  -  -  3 559 826 
Кошти обов’язкових резервів у 
Національному банку України і 
короткострокові розміщення в 
НБУ 3 042 109  -   -  -  -   3 042 109 

Кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити овернайт 
у банках 12 077 850  -  -  -  -   12 077 850 

Кредити та аванси банкам 1 517 929  5 742 368  4 243 149  -  -  11 503 446 
Похідні фінансові активи   1 837    1 453    108   -  -  3 398 
Кредити та аванси клієнтам 13 774 739   1 442 660   2 801 299   3 049 477   -   21 068 175 
Інвестиції у цінні папери 10 809 830   504 195   1 613 395   5 381 185   1 260    18 309 865 
Інші фінансові активи  221 187  -  -  -  -   221 187 
            

            
Усього фінансових активів 44 927 058  7 749 381  8 677 495  8 430 662  1 260  69 785 856 
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23. Управління фінансовими ризиками (продовження) 

 

(Продовження) 

До 
запитання 

та до 1 
місяця  1–3 місяці  

3–12 
місяців  

Більше 12 
місяців  

Термін 
погашення 

не визна-
чений  Усього  

            
Зобов’язання            
Кошти банків 2    -    12    2 933    -    2 947  
Похідні фінансові зобов’язання  1 945    2 637    5    -    -    4 587  
Кошти клієнтів  61 131 148  615 485   1 127 928    91 544    -    62 966 105  
Субординований борг 8 100  20 459  77 479  150 453    256 491 
Інші фінансові зобов’язання 743 012   -    -    -    -   743 012 
            

            
Усього фінансових зобов’язань  61 884 207   638 581    1 205 424    244 930    -    63 973 142  
            

            
Чистий розрив ліквідності (16 957 149)  7 110 800    7 472 071    8 185 732    1 260   5 812 714  
            

            
Кумулятивний розрив 
ліквідності станом на 
31 грудня 2020 року (16 957 149)  (9 846 349)  (2 374 278)   5 811 454    5 812 714    

            

            
Умовні та кредитні 
зобов’язання  949 136  -  -  -  -   949 136 

            

 
Порівняння та/або контрольована неузгодженість термінів погашення та процентних ставок 
активів та зобов’язань є фундаментальними для керівництва Банківської групи. Банкам не 
притаманно мати повну узгодженість позицій ліквідності, оскільки господарські операції часто 
мають різні види та невизначені умови. Незбалансована позиція потенційно передбачає 
прибутковість, але також може збільшити ризик понесення збитків. Терміни погашення активів та 
зобов’язань і здатність їх замінити, за прийнятну вартість, процентними зобов’язаннями по мірі 
їхнього погашення є важливими факторами, які Банківська група враховує під час оцінки своєї 
ліквідності та ризику змін у процентних ставках та курсах обміну валют. 
 
Аналіз за термінами погашення не відображає історичної стабільності короткострокових 
зобов’язань, включених до таблиці вище у суми із датою погашення у періоді до одного місяця. 
Їхня реалізація історично відбулася у періоді, який перевищував зазначений у таблиці вище. На 
думку керівництва, незважаючи на наявність суттєвої частки коштів клієнтів на вимогу, 
диверсифікація цих депозитів за кількістю та видами вкладників, а також минулий досвід Групи 
вказують на те, що ці кошти клієнтів являють собою довгострокове та стабільне джерело 
фінансування для Банківської групи.  
 
До складу коштів клієнтів включено строкові депозити фізичних осіб. Згідно з українським 
законодавством, Банківська група зобов’язана виплатити такі депозити на вимогу вкладника. 
Таким чином, для аналізу ліквідності Банківська група класифікує такі депозити у категорії «До 
запитання та до 1 місяця». 
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24. Управління капіталом 
 
Мета Банківської групи під час управління капіталом полягає у забезпеченні та дотриманні вимог 
до капіталу, встановлених Національним банком України, а також спроможності Банківської 
групи функціонувати на безперервній основі. У таблиці нижче подано інформацію про 
регуляторний капітал на основі звітів Банку, підготовлених згідно з регуляторними вимогами 
НБУ: 
 

 
31 грудня  
2021 року 

 31 грудня  
2020 року 

    
Основний капітал 7 553 654  6 244 503 
Додатковий капітал 1 118 321  694 367 
Вирахування (1 080)  (1 080) 
Регулятивний капітал страхової компанії 108 126  85 588 
    

    

Усього регуляторного капіталу 8 779 021  7 023 378  

    

 
Відповідно до чинних вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, Банківська 
група повинна утримувати мінімальний рівень регуляторного капіталу у сумі 200 000 тисяч 
гривень (норматив Н1) та відношення регуляторного капіталу до активів, зважених з урахуванням 
ризику (норматив достатності капіталу) на рівні, який є вищим за обов’язкове мінімальне 
значення у 10% (норматив Н2). Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років Банківська група 
дотримувалася нормативних показників, встановлених НБУ. 
 
Порівняно з попереднім роком не відбулося жодних змін у цілях, політиці та процесах 
Банківської групи з управління капіталом.  
 
 

25. Умовні та інші зобов’язання  
 
Судові процедури. Час від часу та під час звичайної господарської діяльності до Банківської групи 
висуваються претензії. Виходячи з власної оцінки та внутрішніх і зовнішніх професійних 
консультацій, Банківська група визнає відповідний резерв на покриття збитків, які виникають у 
результаті судових позовів (Примітка 15).  
 

Податкове законодавство. Податкове середовище в Україні характеризується складністю 
податкового адміністрування, суперечливим тлумаченням законодавства податковими 
органами, що, серед іншого, може посилювати фіскальний тиск на платників податків. 
Непослідовне застосування, тлумачення та виконання податкового законодавства може 
призвести до судового провадження, яке, в результаті, може вилитися у стягнення додаткових 
сум податків, штрафів та пені, які можуть мати істотні розміри. 
 
Органи контролю України можуть займати більш фіскальну позицію в своєму тлумаченні 
законодавства та податкових розрахунків, тому існує ймовірність, що операції та діяльність, які 
раніше не заперечувались, можуть бути оскаржені.  
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25. Умовні та інші зобов’язання (продовження) 

 
Чинним податковим законодавством України встановлено, що розрахунок об’єкта 
оподаткування здійснюється на підставі фінансового результату (прибутку або збитку до 
оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його подальшого коригування на 
визначений Податковим кодексом перелік податкових різниць. 
 

У результаті можуть бути нараховані додаткові суми податків, штрафів та/або пені, якщо 
застосовані Банківською групою принципи податкового обліку операцій у подальшому будуть 
оскаржені органами контролю. Органи контролю можуть перевіряти правильність та повноту 
визначення фінансового результату до оподаткування згідно з даними бухгалтерського обліку, 
вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку тощо. При цьому 
Банківська група має забезпечити зберігання таких документів протягом не менше як 1 095 днів, 
2 555 днів – для документів та інформації щодо трансфертного ціноутворення. За певних 
обставин перевірка може стосуватися довших періодів. Керівництво вважає, що воно належним 
чином відобразило податкові зобов’язання у створених резервах, спираючись на власне 
тлумачення податкового законодавства України, офіційні заяви та судові рішення. Однак, 
тлумачення відповідними органами влади може виявитися іншим і мати значний вплив на цю 
комбіновану фінансову звітність в разі, якщо органам контролю вдасться відстояти своє 
тлумачення цих правил.  
 

За результатами перевірки, проведеної у травні–липні 2015 року, органи контролю оскаржили 
відображення в податковому обліку в минулих роках суму від’ємного результату від переоцінки 
резервів на покриття збитків від зменшення корисності кредитів та інших активів, виражених в 
іноземній валюті, під час кожної зміни офіційного курсу, а також встановили заниження доходів 
на суму заборгованості, яка була відступлена за договорами відступлення права вимоги за 
фінансовими кредитами. Відповідна сума невизнаного податкового активу дорівнювала 
219 067 тисячам гривень, що загалом становило 1 217 039 тисяч гривень податкових збитків. 
 
Не погоджуючись з позицією податкових органів, Банківська група продовжує її оскарження в 
судовому порядку. Однак, протягом 2019 року Банківська група визнала податковий актив на 
загальну суму 220 307 тисяч гривень, включно із вказаною вище сумою у розмірі 
219 067 тисяч гривень, і реалізувала його у повному обсязі. Станом на 31 грудня 2021 та 2020 
років Банківська група не мала невизнаного податкового активу. Станом на 31 грудня 2021 року 
відповідні податкові збитки, які були визнані та реалізовані Банківською групою, все ще 
знаходяться у процесі судових розглядів із податковими органами. 
 
У 2019 році Банк пройшов комплексну податкову перевірку, проведену державним податковим 
органом, яка охоплювала період від 1 липня 2016 року до 30 червня 2019 року. За результатами 
цієї перевірки державний податковий орган висунув додаткові податкові зобов’язання, які 
Банківська група не визнала. У 2021 році Державна податкова служба України переглянула 
матеріали скарги і анулювала податкове повідомлення-рішення на суму 21 712 мільйонів 
гривень. Банк подав позов стосовно нарахування решти суми у розмірі 436 645 мільйонів гривень. 
 
Керівництво Банківської групи вважає, що ці питання вирішаться на користь Банківської групи і, 
відповідно, не визнало жодного додаткового податкового зобов’язання в комбінованій 
фінансовій звітності станом на 31 грудня 2021 та 2020 років.  
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25. Умовні та інші зобов’язання (продовження) 

 
З огляду на актуальні економічні та політичні проблеми, уряд розглядає питання щодо 
впровадження певних реформ у податковій системі України. 23 травня 2020 року набув чинності 
Закон, який суттєво змінив Податковий кодекс України, запровадивши значну частину заходів 
щодо імплементації Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням 
прибутків за кордон (BEPS) до локального податкового законодавства. Серед інших змін, новий 
Закон запровадив: 
 

 Тест ділової мети та критерії бенефіціарної власності для цілей застосування угод про 
уникнення подвійного оподаткування. Якщо податковий орган визначить, що основною 
метою операції є отримання пільг за угодою про уникнення подвійного оподаткування, 
може бути заборонено застосування зниженої ставки податку, передбаченого угодою про 
уникнення подвійного оподаткування. Було розроблено критерії бенефіціарної власності, що 
включають наступне: 
 
– одержувач доходу повинен мати право на отримання такого доходу; 

– одержувач доходу повинен мати необмежене право розпоряджатися отриманим 
доходом; 

– одержувач доходу не є агентом, номінальною особою чи посередником щодо такого 
доходу (а саме одержувач доходу виконує окремі функції, несе комерційні ризики, має 
достатню економічну сутність (наявність працівників, вільного розпорядження 
банківським рахунком, офісу, поштової адреси, телефону, факсу тощо)). 

 
Крім того, для цілей визначення бенефіціарного власника доходу запроваджено новий підхід, 
згідно з яким, якщо нерезидент є безпосереднім отримувачем доходу із джерелом походження з 
України, але не є його бенефіціарним власником, то дозволяється застосовувати угоди 
(конвенції) України з країною, резидентом якої є фактичний (кінцевий) бенефіціарний отримувач 
такого доходу. 
 

 Процедура взаємного узгодження, яка дозволяє вирішувати податкові спори за угодами про 
уникнення подвійного оподаткування, якщо резидент або нерезидент України вважає, що дії 
чи рішення податкових органів (як українських, так і іноземних) спричинили або призведуть 
до оподаткування, що не відповідає положенням відповідної податкової угоди. 

 Трирівнева звітність з трансфертного ціноутворення (ТЦУ), яка додає вимоги до 
багатонаціональних компаній щодо підготовки майстер-файлу (МФ) та звіту у розрізі країн 
(CbCR), вартісні критерії для подання звітності: МФ – 50 млн євро, CbCR – 750 млн євро. 
Перший звітний період – 2021 рік. У 2021 році Банк подав Повідомлення про участь у 
Міжнародній групі компаній до Центрального Міжрегіонального управління Державної 
податкової служби України по роботі з великими платниками податків та зазначив, що Банк 
не уповноважений подавати Звіт у розрізі країн. 

 Збільшення фінансового результату до оподаткування на 30% вартості товарів і послуг, 
реалізованих на користь резидентів, що зареєстровані у «низькоподаткових» юрисдикціях 
(тобто, нерезиденти, які оподатковуються всередині країн зі значно нижчою ставкою 
податку на прибуток підприємств, ніж українська ставка податку 18%) та/або мають одну з 
окремих організаційно-правових форм.  
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25. Умовні та інші зобов’язання (продовження) 

 

 Запровадження критерію «ділової мети», який передбачає право оскарження правочинів за 
умови доведення обставин, що свідчать про відсутність розумної економічної причини 
(«ділової мети») їх вчинення. Застосовується з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2021 року як 
право оскаржити (виключити) витрати, понесені при здійсненні будь-яких операцій з 
нерезидентами, за умови підтвердження відсутності «ділової мети» та з 1 січня 2022 року – у 
зміненій редакції. Ця норма буде стосуватися операцій з «низькоподатковими» 
нерезидентами, а також виплати роялті нерезидентам України.  

 Концепція «конструктивних» дивідендів, яка діє починаючи з 2021 року, запроваджує 
оподаткування низки виплат, прирівняних до дивідендів. Такі операції включають будь-які 
грошові/негрошові виплати акціонерам, пов’язані з розподілом чистого прибутку, 
коригуванням трансфертного ціноутворення, будь-які інші платежі акціонерам-
нерезидентам, пов’язані зі зменшенням капіталу акціонерів, викупом акцій, виходом 
акціонера або будь-якою іншою подібною операцією між юридичною особою та її 
акціонером, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку.  

 
Наприкінці 2021 року Верховна Рада прийняла Проєкт Закону №5600 про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень. Зміни до Податкового кодексу вступають в силу з 
1 січня 2022 року. Серед інших змін новим Законопроєктом внесено: 
 

 Обмеження на використання податкових збитків. Починаючи з 2022 року, встановлюється 
обмеження для врахування податкових збитків для великих платників податку у розмірі 50% 
від задекларованої минулорічної суми збитків. При цьому, якщо сума від’ємного значення 
об’єкта оподаткування минулих років становить не більше 10 відсотків позитивного 
значення об'єкта оподаткування звітного періоду, платник податку має право зменшити 
фінансовий результат до оподаткування цього податкового (звітного) періоду в повному 
обсязі. Обмеження застосовується до великих платників податку. 

 Суттєво обмежено строк віднесення суми ПДВ до складу податкового кредиту. Скорочується 
період, протягом якого платник податків має право віднести суми ПДВ до складу 
податкового кредиту (365 днів проти 1095 у попередній редакції).  

 
Очікується подальше внесення змін до законодавства, щодо боротьби з BEPS, що могло би 
скорегувати деякі його положення, які швидко стали суперечливими та досить фіскальними для 
українських платників податків. Проте більшість попередніх спроб внести зміни до відповідного 
законодавства були невдалими, а отже, оцінити ймовірність його подальших змін неможливо. 
 

  



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (код 09807750) 
 
Примітки до комбінованої фінансової звітності  
за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року (продовження)  
(у тисячах українських гривень) 

 

103 
 
 
 

25. Умовні та інші зобов’язання (продовження) 

 
15 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила Проєкт Закону № 7137-д «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період 
воєнного стану». Зміни набирають чинності з моменту їх оголошення та, як очікується, 
залишаться в силі, поки в Україні діє воєнний стан. 
 
Серед інших змін, новий Закон запровадив: 
 

 На період до припинення або скасування воєнного стану на території України, всі податкові 
перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Однак винятки стосуються 
настільних (тобто віртуальних) аудитів для підтвердження відшкодування ПДВ та перевірок, 
спрямованих на перевірку порядку роботи з готівкою та дотримання законодавства про 
працю, які триватимуть під час воєнного стану. 

 Суми сплаченого ПДВ в вартості товарів та послуг можуть включатись до податкового 
кредиту без податкових накладних на час військово стану. При цьому, протягом 6 місяців 
після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити 
реєстрацію податкових накладних. 

 Встановлено, що протягом дії воєнного стану товари, придбані з ПДВ та знищені (втрачені) 
або передані в державну чи комунальну власність для потреб забезпечення оборони 
України під час дії воєнного стану не вважаються використаними платником податку в 
неоподаткованих операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника 
податку. Відповідно, відсутній обов’язок донарахування ПДВ. 

 Передача товарів та послуг для потреб забезпечення оборони України не оподатковується 
ПДВ. 

 Власники земельних ділянок звільняються від сплати земельного податку та орендної плати 
в районах, де ведуться активні бойові дії, на тимчасово окупованих територіях або 
територіях засмічених вибухонебезпечними предметами на період з березня 2022 року по 
31 грудня року, наступного за роком, в якому буде скасовано воєнний стан. 

 Скасовано сплату екологічного податку за 2022 рік для об’єктів розташованих на тимчасово 
окупованих територіях або районах, де ведуться активні бойові дії. 

 Проте, на сьогодні відсутній перелік таких територій затверджений Кабінетом Міністрів 
України, тому фактично Банк продовжує нараховувати та сплачувати земельний податок та 
орендну плату та екологічний податок у повному обсязі. 

 
В той же час, 12 травня 2022 року Верховною Радою України було прийнято Проєкт закону 
№7360 «Про внесення змін до ПКУ та інших законів України щодо особливостей податкового 
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», 
що містить суттєві зміни щодо адміністрування податків та зборів під час воєнного стану. 
25 травня 2022 року даний закон було підписано Президентом України та він вступив в силу. 
Відповідно до закону відновлюється обов’язок сплати податків, реєстрації ПН і подання звітності 
для платників, які мають можливість своєчасно виконувати цей обов’язок, відновлено 
можливість податкової проводити документальні позапланові перевірки та застосовувати 
штрафи за результатами таких перевірок. Мораторій на штрафи, встановлений з метою 
запобігання COVID-19, припиняє свою дію. 
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25. Умовні та інші зобов’язання (продовження) 

 
Менеджмент вважає, що Банківська група дотримується всіх вимог чинного податкового 
законодавства. 
 
Зобов’язання з капітальних витрат. Станом на 31 грудня 2021 року Банківська група мала 
капітальні зобов’язання, передбачені договорами, щодо придбання приміщень та обладнання на 
загальну суму 7 893 тисячі гривень (31 грудня 2020 року: 33 930 тисяч гривень), а також 
програмного забезпечення у сумі 44 384 тисячі гривень (31 грудня 2020 року: 37 123 тисячі 
гривень). 
 
Умовні та кредитні зобов’язання. Головною метою цих інструментів є забезпечення наявності 
грошових коштів для задоволення фінансових потреб клієнтів. Гарантії та акредитиви «стенд-
бай», які являють собою безвідкличні гарантії того, що Банківська група здійснить виплати на 
користь третіх сторін у випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий 
кредитний ризик, що й кредити. Документарні та товарні акредитиви, які являють собою 
письмові зобов’язання Банківської групи за дорученням своїх клієнтів, які уповноважують третіх 
сторін вимагати від Банківської групи оплати у встановлених сумах відповідно до конкретних 
умов, забезпечуються партіями товару, яких вони стосуються, або грошовими депозитами, а 
отже, мають менший рівень ризику, ніж кредити.  
 
Умовні та кредитні зобов’язання являють собою невикористані суми, призначені для 
кредитування у формі кредитів, гарантій та акредитивів. Стосовно кредитного ризику за 
кредитними зобов’язаннями Банківська група наражається на потенційні збитки в загальній сумі 
невикористаних зобов’язань. Проте можлива сума збитків є меншою за загальну суму 
невикористаних зобов’язань, оскільки виконання більшості кредитних зобов’язань залежить від 
дотримання клієнтами відповідних кредитних стандартів.  
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25. Умовні та інші зобов’язання (продовження) 

 
Банківська група відстежує строки до погашення умовних та кредитних зобов’язань, оскільки 
більш довгострокові зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком, ніж 
короткострокові. Непогашені умовні та кредитні зобов’язання були представлені таким чином: 
 

 
31 грудня  
2021 року 

 31 грудня  
2020 року 

    
Безвідкличні кредитні зобов’язання 273 483  178 562 
Імпортні акредитиви (без грошового покриття)  351 826   95 248 
Гарантії надані (забезпечені грошовим покриттям)  43 762   68 572 
Гарантії надані (без грошового покриття)  812 743   603 772 
Авалі надані (без грошового покриття) 3 549  2 982 
    

    
Усього умовних та кредитних зобов’язань 1 485 363  949 136 
    

    
За вирахуванням: Резерву на покриття збитків від умовних та кредитних 

зобов’язань (21 212)  (15 770) 
    

    
Усього умовних та кредитних зобов’язань, за вирахуванням резерву, без 

урахування грошового покриття 1 464 151  933 366 
    

 
Станом на 31 грудня 2021 року максимальний кредитний ризик за умовними та кредитними 
зобов’язаннями, без урахування впливу будь-якого забезпечення та іншого кредитного 
покращення, становив суму у розмірі 1 464 151 тисячу гривень (31 грудня 2020 року: 
933 366 тисяч гривень). 
 
Загальна договірна сума невиконаних зобов’язань з надання безвідкличних кредитів, 
акредитивів, виданих гарантій та авалів не обов’язково являє собою майбутні потреби у 
грошових коштах, оскільки строк дії таких фінансових інструментів може закінчитися без 
фінансування. 
 
 

26. Похідні фінансові активи та фінансові зобов’язання  
 
У 2021 році Банківська група відобразила чистий збиток у сумі 217 493 тисячі гривень (2020: 
чистий прибуток у сумі 34 348 тисяч гривень) від операцій з договорами валютних деривативів, 
включений до складу чистого прибутку (збитку) від операцій з іноземною валютою у 
комбінованому звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток. 
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26. Похідні фінансові активи та фінансові зобов’язання (продовження) 
 
Похідні фінансові інструменти (деривативи) за договорами з іноземною валютою, укладені 
Банківською групою, в основному, використовуються для торгівлі на позабіржовому ринку між 
професійними учасниками ринку на підставі стандартизованих договорів. Похідні фінансові 
інструменти мають потенційно вигідні умови (і є активами) або потенційно невигідні умови 
(і є зобов’язаннями) у результаті коливання процентних ставок на ринку, валютних курсів або 
інших змінних чинників, пов’язаних з цими інструментами. Загальна справедлива вартість 
похідних фінансових інструментів може час від часу значно змінюватися. 
 
Справедливу вартість дебіторської або кредиторської заборгованості за договорами валютних 
деривативів, укладених Банківською групою на звітну дату, наведено у таблиці нижче. До таблиці 
включено договори з датою розрахунків після відповідної звітної дати, причому суми за цими 
договорами показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій (та платежів) за кожним з 
контрагентів. Ці договори мають короткостроковий характер. 
 
 2021    2020 

 

Договори з 
позитивним 

значенням 
справедли-
вої вартості  

Договори з 
негативним 
значенням 
справедли-
вої вартості  

Договори з 
позитивним 

значенням 
справедли-
вої вартості  

Договори з 
негативним 
значенням 
справедли-
вої вартості 

        
Договори валютного свопу: умовна сума на звітну дату        
- дебіторської заборгованості у доларах США при  

розрахунку (+)  34 020    210 138   -  - 
- кредиторської заборгованості у доларах США при 

розрахунку (-)  (124 703)   (2 780 629)  (2 550 149)  (65 032) 
- дебіторської заборгованості у євро при розрахунку (+)  18 554    -   17 370  - 
- кредиторської заборгованості у євро при розрахунку (-)  (371 071)   (206 108)  (13 896)  (36 477) 
- дебіторської заборгованості у гривнях при розрахунку (+)  371 825    2 768 074   2 567 430  146 545 
- кредиторської заборгованості у гривнях при розрахунку (-)  (9 140)  (7 363)  -  - 
- дебіторської заборгованості в японських єнах при 

розрахунку (+) 75 811  -  -  - 
- кредиторської заборгованості в японських єнах при 

розрахунку (-) -  -  -  (49 623) 
- дебіторської заборгованості в швейцарських франках при 

розрахунку (+)  9 286    -   -  - 
- кредиторської заборгованості в швейцарських франках при 

розрахунку (-)  -    (8 213)  (17 357)  - 
- кредиторської заборгованості в англійських фунтах 

стерлінгах при розрахунку (-)  -    (3 684)  -  - 
- дебіторської заборгованості у польських злотих при 

розрахунку (+)  -   2 018  -  - 
- дебіторської заборгованості у китайських юанях при 

розрахунку (+) 342    -   -  - 
- кредиторської заборгованості у данських кронах при 

розрахунку (-)  -    (832)  -   - 
- дебіторської заборгованості у російських рублях при 

розрахунку (+) -   14 559   -  - 
        
        
Чиста справедлива вартість договорів валютних 

деривативів 4 924  (12 040)  3 398  (4 587) 
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27. Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Банківської групи, які 
оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі. Такі фінансові активи та фінансові 
зобов’язання оцінюються за справедливою вартістю станом на кінець звітного періоду: 
 

 Інвестиції у цінні папери за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі 
прибутку або збитку: включають, в основному, облігації внутрішньої державної позики 
України, які мають котирування на місцевому ринку (Рівень 1). 

 Деривативи: похідні фінансові активи та зобов’язання за валютними договорами, 
укладеними Групою. Справедлива вартість деривативів оцінюється із використанням 
дисконтування потоків грошових коштів на основі форвардних та контрактних курсів обміну 
(Рівень 3)). 

 
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не оцінюються за 
справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття справедливої вартості потрібне). За 
виключенням детальної інформації, викладеної у таблиці нижче, керівництво вважає, що 
балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, визнаних у комбінованій 
фінансовій звітності, не відрізняється суттєво від їхньої справедливої вартості. 
 
 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 
Балансова 

вартість  
Справедлива 

вартість 
 Балансова 

вартість  
Справедлива 

вартість 

        
        
Кредити та аванси клієнтам 28 460 146   28 931 507   21 068 175   21 411 488  
        
Інвестиції у цінні папери        
Облігації внутрішньої державної 

позики України  4 372 252   4 543 459   3 081 684    3 306 478  
        

 
Справедлива вартість є сумою, на яку можна обміняти фінансовий інструмент під час здійснення 
поточної операції між непов’язаними зацікавленими сторонами, за винятком випадків 
примусового продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна 
фінансового інструмента, який котирується на ринку. Справедлива вартість фінансових 
інструментів, щодо яких відсутні ринкові котирування, визначалася за допомогою методик 
оцінки. Застосування деяких методик оцінки вимагало використання припущень, не підкріплених 
ринковими даними. Заміна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варіантом 
не призвела б до суттєвої зміни суми прибутку та загальної суми активів чи зобов’язань.  
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27. Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження) 
 
Рівні ієрархії справедливої вартості, відповідно до яких класифікується справедлива вартість 
фінансових активів, були представлені таким чином: 
 
 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 

Котирування 
на 

активному 
ринку 

(Рівень 1) 

Методики 
оцінки, які 
використо-
вують дані, 

які 
піддаються 

спостере-
женню на 
відкритих 

ринках 
(Рівень 2) 

Методики 
оцінки, які 
використо-
вують дані, 

які не 
піддаються 

спостере-
женню на 
відкритих 

ринках 
(Рівень 3)  

Котирування 
на 

активному 
ринку 

(Рівень 1) 

Методики 
оцінки, які 
використо-
вують дані, 

які 
піддаються 

спостере-
женню на 
відкритих 

ринках 
(Рівень 2) 

Методики 
оцінки, які 
використо-
вують дані, 

які не 
піддаються 

спостере-
женню на 
відкритих 

ринках 
(Рівень 3) 

        
Кредити та аванси клієнтам - - 28 931 507  - - 21 411 488 
        
Інвестиції у цінні папери        
Облігації внутрішньої 

державної позики України 3 922 332 621 127 -  2 739 127 567 351 - 
        

 
Розрахункова справедлива вартість інструментів зі змінною процентною ставкою, які не мають 
ринкових котирувань, дорівнює їхній балансовій вартості. Розрахункова справедлива вартість 
інструментів, які розміщуються за фіксованою процентною ставкою і не мають ринкових 
котирувань, базується на розрахункових майбутніх очікуваних потоках грошових коштів, 
дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для нових інструментів, які мають 
подібний кредитний ризик та термін до погашення, зокрема: 
 

 кредити та аванси клієнтам, дисконтовані за поточними внутрішніми процентними 
ставками, які Банківська група застосовує до кредитів з аналогічним видом, кредитним 
ризиком та залишком до терміну погашення; 

 облігації внутрішньої державної позики України, дисконтовані за поточною дохідністю на 
момент погашення для облігацій внутрішньої державної позики України з такою самою 
валютою та залишком до терміну погашення. 

 
 

28. 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 суттєвий вплив під час 
прийняття фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, які 
можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих 
відносин, а не лише їхній юридичній формі.  
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28. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 
 
Станом на 31 грудня 2021 року залишки за операціями із пов’язаними сторонами були 
представлені таким чином:  
 

 
Материнська 

компанія   

Провідний 
управлінсь-

кий персонал  

Компанії під 
спільним 

контролем  

Інші 
пов’язані 

сторони 

        
Кредити та аванси банкам  819 540    -   -    -  
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 

овернайт у банках 6 502 612    3 638 078   
Кредити та аванси клієнтам у гривнях (процентні 

ставки за договорами: 0%–20%)  -   4 474   -   390 
Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків  -   (1 812)   -   (57) 
Інші фінансові активи  854    -    305    9  
Поточні рахунки/рахунки до запитання  -    27 318    2 493    74 273  
Строкові кошти у гривнях (процентні ставки за 

договорами: 0,5%–9,5%)  -    7    -    168  
Строкові кошти у доларах США (процентні ставки 

за договорами: 0,01%) -  508  -  - 
Інші фінансові зобов’язання  123 205    -    11 310    11  
        

 
Інші пов’язані сторони представлені членами сімей провідного управлінського персоналу та 
підприємствами, в яких інші акціонери Банківської групи мають значні права голосу. 
 
У таблиці нижче наведено статті доходів та витрат за операціями із пов’язаними сторонами за 
рік, який закінчився 31 грудня 2021 року: 
 

 
Материнська 

компанія  

Провідний 
управлінсь-

кий персонал  

Компанії під 
спільним 

контролем  

Інші 
пов’язані 

сторони 

        
Процентні доходи за кредитами та авансами 

банкам  2 270     -    5    -  
Процентні доходи за кредитами та авансами 

клієнтам   -    453    -    74  
Процентні витрати за коштами клієнтів  -   (78)  (1)  (38) 
Збільшення/(зменшення) резерву на покриття 

очікуваних кредитних збитків -   (61)   -    48  
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з 

іноземною валютою  91 817     244   (63)   19  
Комісійні доходи  -  121  445  54 
Комісійні витрати (75 480)    -   (19 906)   -  
Інші адміністративні та операційні витрати  -   (8 985)   -   -  
Операційні доходи  -    22   -  37  
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28. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 
 
Станом на 31 грудня 2021 року інші контрактні вимоги та зобов’язання за операціями із 
пов’язаними сторонами були представлені таким чином: 
 

 
Материнська 

компанія  

Провідний 
управлінсь-

кий персонал  

Компанії під 
спільним 

контролем  

Інші 
пов’язані 

сторони 

        
Гарантії надані (без грошового покриття) -    -   219 672   -  
Гарантії та інші контрактні зобов’язання отримані 4 467 439   -   1 573 361  -  
        

 
Загальна сума компенсації керівництву за 2021 рік становила 72 332 тисячі гривень. Сума 
відстроченої компенсації, яка є частиною резерву на виплати працівникам (Примітка 15), 
становила 18 745 тисяч гривень. 
 
Станом на 31 грудня 2020 року залишки за операціями із пов’язаними сторонами були 
представлені таким чином: 
 

 
Материнська 

компанія   

Провідний 
управлінсь-

кий персонал  

Компанії під 
спільним 

контролем  

Інші 
пов’язані 

сторони 

        
Кредити та аванси банкам 849 181   -       -  
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 

овернайт у банках 7 263 522    4 398 838   
Кредити та аванси клієнтам у гривнях (процентні 

ставки за договорами: 11%–20%)  -   4 357   -   933 
Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків  -   (1 752)   -   (105) 
Деривативи  12       
Інші фінансові активи 2   -   362  8  
Поточні рахунки/рахунки до запитання  -    26 140  227   81 714  
Строкові кошти у гривнях (процентні ставки за 

договорами: 2,5%–9,5%)  -   371   -   253 
Строкові кошти у доларах США (процентні ставки 

за договорами: 0,01%) -  527  -  - 
Інші фінансові зобов’язання 6 494   7    30 499   9  
        

 
Інші пов’язані сторони представлені членами сімей провідного управлінського персоналу та 
підприємствами, в яких інші акціонери Банківської групи мають значні права голосу. 
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28. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 
 
У таблиці нижче наведено статті доходів та витрат за операціями із пов’язаними сторонами за 
рік, який закінчився 31 грудня 2020 року: 
 

 
Материнська 

компанія   

Провідний 
управлінсь-

кий персонал  

Компанії під 
спільним 

контролем  

Інші 
пов’язані 

сторони 

        
Процентні доходи за кредитами та авансами 

банкам  6 487    -   3 533    -  
Процентні доходи за кредитами та авансами 

клієнтам   -   470    -    142  
Процентні витрати за коштами клієнтів  -   (73)  -  (44) 
Збільшення/(зменшення) резерву на покриття 

очікуваних кредитних збитків -   (19)  -   (10)  
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з 

іноземною валютою (32 585)   276   120   10 
Комісійні доходи  44   100   1 007   55  
Комісійні витрати (56 747)   -   (16 443)   -  
Інші адміністративні та операційні витрати  -   (8 069)   (4 532)   -  
Операційні доходи  -    22   -   24  
        

 
Станом на 31 грудня 2020 року інші контрактні вимоги та зобов’язання за операціями із 
пов’язаними сторонами були представлені таким чином: 
 

 
Материнська 

компанія   

Провідний 
управлінсь-

кий персонал  

Компанії під 
спільним 

контролем  

Інші 
пов’язані 

сторони 

        
Гарантії надані (без грошового покриття) 4 659    -   26 300    -  
Прийняті зобов’язання за операціями з валютними 

деривативами (17 357)  -    -   -  
Видані зобов’язання за операціями з валютними 

деривативами  17 370    -    -   -  
Гарантії та інші контрактні зобов’язання отримані 3 075 335   -   1 617 237    5 288  
        

 
Загальна сума компенсації керівництву за 2020 рік становила 61 557 тисяч гривень. Сума 
відстроченої компенсації, яка є частиною резерву на виплати працівникам (Примітка 15), 
становила 18 984 тисячі гривень. 
 
 

29. Події після звітного періоду 
 
24 лютого 2022 року Росія розпочала військове вторгнення на територію України. Багато 
українських міст зазнали значних руйнувань у результаті постійних ракетних ударів та 
артилерійських обстрілів, у результаті чого було вбито тисячі людей і багато людей зазнали 
пошкоджень, включно з цивільними особами. 
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29. Події після звітного періоду (продовження) 
 
У результаті вторгнення Банківська група зазнала невеликих операційних проблем у рамках своєї 
господарської діяльності, які вирішуються із тим, щоб Банківська група могла продовжувати свою 
діяльність і надавала банківські послуги на найвищому рівні. 
 
24 лютого 2022 року НБУ прийняв Постанову «Про роботу банківської системи в період 
запровадження воєнного стану». Ця Постанова передбачає запровадження тимчасових 
обмежень, починаючи з 24 лютого 2022 року, таких як: встановлення лімітів на зняття готівки з 
рахунків клієнтів (100 тис. гривень в день) та коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті 
(100 тис. гривень в день) (лише за виключенням виплати заробітної плати та інших обов’язкових 
соціальних виплат), обмеження на операції обміну іноземних валют, фіксація курсу обміну 
станом на 24 лютого 2022 року, заборона на розподіл дивідендів тощо. Ці обмеження були 
частково полегшені у квітні та травні 2022 року.  
 
Банківська група змінила кількість своїх відкритих відділень і графік їхньої роботи. Кількість 
відкритих відділень протягом червня знаходився у діапазоні від 110 до 180 відділень із 251 
відділення станом на 31 грудня 2021 року.  
 
Починаючи з 1 березня 2022 року, комісія за обслуговування зарплатних та карткових проектів і 
обсяг торгових операцій з можливістю вільного зняття коштів та операцій з касового 
обслуговування зменшилися. Виплата більшості комісій відновилася, починаючи з 1 травня 2022 
року. 
 
Після різкого падіння діяльності клієнтів Банківської групи у березні 2022 року, у квітні та червні 
2022 року діяльність клієнтів почала стабілізуватися.  
 
Банк та Материнська компанія продовжують здійснювати фінансування для підтримки своїх 
працівників під час воєнного стану. Банківська група організувала надання тимчасового притулку 
для всіх працівників, хто захотів покинути райони ведення активних бойових дій. 
 
Станом на дату випуску цієї комбінованої фінансової звітності Банківська група мала віддалений 
доступ до всіх критичних функцій, які забезпечують безперебійну підтримку для всіх операційних 
процесів. Інформація про інші події після звітного періоду також розкривається у Примітці 2. 
 




