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ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – «Банк»), що додається, яка включає 

звіт про фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2015 року, звіт про прибутки і збитки 

та інший сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів та звіт про зміни у власному 

капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облікових 

політик та інші пояснювальні примітки. 
 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 

визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до вимог Закону 

України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, а також з 

урахуванням вимог та рекомендацій Національного банку України, щодо проведення 

аудиторських перевірок банків України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 

відповідних етичних вимог, а також планування і проведення аудиту для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності.Вибір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного представлення 

суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, 

які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 

відповідності застосованої облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, 

здійснених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 
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За винятком  підстав, зазначених у наступному параграфі, ми вважаємо, що отримали 

достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 Банк не проводив інвентаризацію наявних оборотних та необоротних активів, 

що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Через характер облікових 

запасів Банку ми не мали змоги підтвердити наявність необоротних активів за 

допомогою інших аудиторських процедур. 

 Вартість основних засобів Банку відображена в звіті про фінансовий стан на 

31 грудня 2015 року в сумі 28 272,0 тис. грн. Управлінський персонал не визначив 

зменшення корисності основних засобів, що є відхиленням від Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Основні засоби вартістю 28 272,0 тис. грн., 

розташовані на тимчасово окупованих територіях і відповідно мають ознаки 

знецінення. Ми не мали змоги отримати достатні й належні аудиторські докази щодо 

справедливої вартості або вартості при використанні цих основних засобів. 

Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначеної 

суми. 
 

Висловлення умовно-позитивної думки 

На думку аудитора, за винятком впливу питань, зазначених в попередньому параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31грудня 2015 р., 

його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 

 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на примітку 2 до фінансової звітності, в яких описується політична та 

економічна нестабільність, що триває в Україні і яка може чинити негативний вплив на 

результати діяльності та фінансовий стан як Банку, так і інших компаній. Наразі достовірно 

неможливо оцінити характер та міру такого впливу. Висловлюючи нашу думку, ми не 

брали до уваги це питання. 
 

 

Звіт щодо дотримання інших законодавчих та нормативних актів 

Нами у відповідності з вимогами ст. 69 Закону України «Про банки та банківську 

діяльність», п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Національного банку 

України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», 

затвердженого Постановою Національного банку України від 09.09.2003 р. № 389, 

надається додаткова інформація (оцінка), яка стосується річної фінансової звітності Банку 

за 2015 рік щодо: 
 

 відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і пасивів банку 

за строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та 

пасивів за строками, що складається банком для подання до Національного банку, 

станом на 1 січня року, наступного за звітним; 

 якості управління активами та пасивами банку; 

 достатності резервів та капіталу банку, яка повинна визначатися на підставі 

аналізу якості активів банку, а також операцій з інсайдерами/пов'язаними особами 

відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з 

питань регулювання діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування та 

використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями; 
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 адекватності системи управління ризиками банку; 

 адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та 

заходів контролю банку. 
 

Питання, які викладені у цьому звіті, розглядалися лише у рамках проведення аудиторської 

перевірки річної фінансової звітності Банку за 2015 рік на основі вибіркового тестування та 

у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів аудиту. 
 

Цей звіт призначено для керівництва Банку та Національного банку України. При 

ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер 

процедур з оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 
 

Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку і 

організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовувані 

нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються Національним банком України. 
 

Наводимо інформацію та відповідні оцінки, про які йде мова вище. 

Виконуючи вимоги п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Національного 

банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності» 

щодо аналізу статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за 

строками», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 

19.03.2003 № 124, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674 

(із змінами), яка не є складовою частиною комплекту річної фінансової звітності, можна 

зробити наступні висновки. 
 

Банком дотримано вимоги Національного банку України щодо відповідності (достовірності 

відображення) розподілу активів і пасивів за строками до погашення у формі статистичної 

звітності про структуру активів та пасивів за строками 631 «Звіт про структуру активів та 

пасивів за строками», що складена для подання до Національного банку, станом на 1 січня 

року, наступного за звітним. 
 

Якість управління активами і пасивами Банку, на думку аудиторів, можна вважати 

прийнятною. 
 

За станом на 31 грудня 2015 року (кінець дня) регулятивний капітал Банку, розрахований у 

відповідності із вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 

затвердженої Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року № 368, складає 165 080,3 

тис. грн. Величина капіталу на кінець звітного періоду є достатньою для виконання 

операцій, які передбачені банківською ліцензією, а його абсолютний розмір відповідає 

нормативним вимогам щодо його величини. 
 

Наразі, статутний капітал Банку становить 120 мільйонів гривень. 
 

Резерви  для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями 

Банком сформовано відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, 

у тому числі з питань регулювання діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування та 

використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 

операціями, а їх розмір є достатнім для покриття відповідних ризиків. 
 

Ми оцінюємо ризик за операціями з інсайдерами/пов'язаними особами як підвищений.  
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2015 рік 

377090 ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
При 

мітки 
31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування          1 203              1 222  

Коригування:      

Знос та амортизація          2 184              2 144  

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 

       66 391            39 688  

Результат операцій з іноземною валютою          2 174               (462) 

(Нараховані доходи)       (38 609)          (26 965) 

Нараховані витрати        (2 648)              (473) 

Інший рух коштів, що не є грошовим  0             1 004  

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 

 

     30 695           16 158  

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях      

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових 

резервів у Національному банку України 

 0             9 652  

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших 

банках 

7 0           94 787  

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 

8    (155 255)        (167 702) 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 

11          (113) 

            4 764  

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 12            300               (324) 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 13       (8 779)          (72 038) 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 14     117 061            77 311  

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 

 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 

15 0 

             (413) 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 

20       (3 297)             3 633  

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 16       (1 643)   

Чисті грошові кошти, що 

отримані/(використані) від операційної 

діяльності до сплати податку на прибуток 

 

   (50 083)         (50 330) 

Податок на прибуток, що сплачений           (770)              (960) 

Чисті грошові кошти, що 

отримані/(використані) від операційної 

діяльності 

 

   (50 853)         (51 290) 
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Примітка 1. Інформація про банк 

 

Найменування банку– ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 

 

Скорочене найменування банку – ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

 

Місцезнаходження - Україна, 01033 м. Київ , вул. Саксаганського буд.3 літ.А; (з 19.01.2015 

року). 

 

До 19.01.2015 року Банк був зареєстрований за адресою Україна, 83003 м. Донецьк, 

пров.Донбаський, буд.1, але з серпня 2014 року у зв’язку з ситуацією, яка склалася на сході 

країни та проведенням військових дій на території  міста Донецька, керівництво Банку 

прийняло рішення про переїзд та перереєстрацію Банку у м. Києві.  

 

Країна реєстрації – Україна. 

 

Організаційно-правова форма банку – Публічне акціонерне товариство; 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) зареєструвала 

випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» в сумі 74 500 000 гривень, свідоцтво № 514/1/07 

від  10.12.2007р. 

 

08.09.2011р. в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано 

випуск акцій  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» в сумі 120 000 000,00  гривень, свідоцтво № 

440/1/11  від 08.09.2011 р. 

 

06.10.2015 та 29.10.2015 акціонерами банка  була проведена оплата за прості акції на 

загальну суму 25 000 000 гривень.До оприлюднення річної фінансової звітності випуск 

акцій не зареєстрований. 

 

Опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності 

 

Згідно Банківської ліцензії № 246, наданої Банку Національним банком України 15.11.2011 

р., Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 23.09.2013 р. № 246-3 та 

Додатку до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 23.09.2013 р. № 246-

3 ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» має право здійснювати такі  банківські операції: 

 

1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 

2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі 

переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та 

зарахування коштів на них; 

3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 

4. надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які 

передбачають їх виконання у грошовій формі; 

5. придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені 

товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 

платежів (факторинг); 

6. лізинг; 

7. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання 

цінностей та документів; 

8. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних 

платіжних інструментів; 
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9. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих 

карток; 

10. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.     

11.  інвестицій;  

12. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  

13.  інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 

14.  емісія власних цінних паперів; 

15.  організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 

16.  здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андерайтинг); 

17.  операції за дорученням клієнтів або від свого імені:  

       а) з інструментами грошового ринку; 

       б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 

       в) з фінансовими ф'ючерсними та опціонами; 

18. депозитарна діяльність; 

19. діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

20. операції з валютними цінностями відповідно до Генеральної ліцензії на здійснення 

валютних операцій від 23.09.2013 р. № 246-3: 

 

 неторговельні операції з валютними цінностями; 

 операції з готівковою іноземною валютою та чеками(купівля, продаж, обмін, 

прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти 

банків; 

 операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що 

здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі 

агентських договорів з юридичними особами-резидентами; 

 ведення рахунків клієнтів ( резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті  та 

клієнтів нерезидентів  у грошовій одиниці України; 

 ведення кореспондентських рахунків банків ( резидентів та нерезидентів) в 

іноземній валюті  ; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці 

України; 

 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках  України в 

іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

 відкриття кореспондентських рахунків у  банках  ( нерезидентах)  в іноземній 

валюті та здійснення операцій за ними; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

 торгівля іноземною валютою на валютному ринку України; 

 торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

 торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України. 

 

Банк надає банківські послуги фізичним особам та підприємствам різноманітних галузей, 

включаючи гірничодобувну галузь, вуглепереробну  промисловість, транспортним, а також 

торгівельним та іншим підприємствам. Ці послуги включають залучення депозитів, надання 

кредитів, виплата заробітної плати, здійснення платежів по Україні та за кордон, обмін 

валют  та інші послуги. 

 

Високоякісний банківський сервіс, конфіденційність та надійність, атмосфера 

доброзичливого ділового спілкування допомагають зміцненню довіри з боку клієнтів. Про 



Річна Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2015 рік 

це свідчить кількість нашої клієнтури: станом на 01.01.2016 року  у Банку обслуговуються 

5971 клієнтів, в т.ч. 636 юридичних осіб та 5335 – фізичних осіб. 

 

В умовах дестабілізації економічної та політичної обстановки на Сході країни, Банк 

приклав максимальні зусилля щодо збереження клієнтської бази та довіри до Банку. 

 

Органами управління Банком є: 

 Загальні збори акціонерів; 

 Спостережна Рада Банку; 

 Правління Банку. 

 

Розподіл повноважень між цими органами управління визначені Статутом (нова  редакція) 

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», погодженим Національним банком України 02.10.2015 року та 

зареєстрованим  15.10.2015 року №10701050015056670. 

 

Правління банку очолює Голова Правління банку; членами Правління банку є головний 

бухгалтер банку та відповідальна особа за фінансовий моніторинг. 

 

Органом контролю банку є Ревізійна комісія та Служба внутрішнього аудиту. 

 

Ревізійна комісія є органом контролю банку, що здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю банку. Служба внутрішнього контролю банку є органом 

оперативного контролю Ради банку. 

 

Спеціалізація банку 

Банк позиціонує себе як універсальний. 

 

Стратегічна мета банку  

Зайняти стабільне положення на ринку банківських послуг за рахунок надання якісних 

універсальних послуг клієнтам. 

 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів з 06 жовтня 2006 року, реєстраційний № 208 

( свідоцтво учасника фонду № 199 від 22 листопада  2012 року). 

 

 Інформація щодо змін в структурі Банку 

 

Згідно протоколу № 12/05/2014 від 12.05.2014  Засідання Спостережної Ради ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» прийнято рішення про закриття відділення ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» № 4  у смт.Партеніт  з 13.05.2014. 

 

У звітному періоді не відбувалося припинення (ліквідація) окремих видів банківських 

операцій. 

 

Частка керівництва в акціях банку: 

Станом на 01.01.2016 р. частка керівництва у Статутному капіталі Банку відсутня. 

 

Власники  істотної участі в банку 

Станом на 01.01.2016 р. істотною участю у Банку володіють наступні акціонери: 

      1.  Орлова Наталія Вікторівна – 24,3975%; 

      2.  Орлова Ольга Олександрівна – 49,8708%; 

      3.  Орлов Володимир Олександрович – 23,8559%. 

Частка в статутному капіталі іноземних інвесторів (компанії і країни) та їх частка в 

статутному капіталі (заповнюється банками з іноземним капіталом) 
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Іноземні інвестори не мають часток в Статутному капіталі ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

 

Фінансова звітність Банку складається на основі даних бухгалтерського обліку  та 

відповідно до вимог МСФЗ , включає суттєву, своєчасну та достовірну інформацію, яка 

сприяє прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінки минулих, теперішніх та 

майбутніх подій. 

 

Метою складання фінансової звітності є надання повної правдивої інформації про 

фінансовий стан і діяльність банку користувачам для прийняття економічних рішень. 

 

Зведення фінансової звітності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» передбачає послідовне об'єднання 

відповідних статей фінансових звітів Головного банку та відділень. 

 

При зведенні звітності виконується перевірка тотожності відповідних рахунків 3, 6 , 7 та 9  

класів. 

 

Контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів, відкритої валютної 

позиції, а також контроль за дотриманням норм обов’язкових резервів на 

кореспондентському рахунку здійснюється щоденно за даними зведеного балансу банку. 

Звітним періодом для складання  фінансової звітності є календарний рік.  

 

Річна звітність складена відповідно до “Інструкції про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України”, затвердженої постановою Правління Національного 

банку України від 24.10.2011 р. № 373 та відповідно до вимог МСФЗ. 

 

Річна фінансова звітність за 2015 рік підписана та затверджена до випуску 15 квітня 2016 

року. 

 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 

 

Основні тенденції розвитку економіки України у 2015 році 

 

Економічна активність 

Звуження внутрішнього попиту внаслідок зниження розміру реальної заробітної плати на 

фоні суттєвого зростання цін на основні товари і послуги, скорочення внутрішнього 

інвестиційного попиту через скорочення та переорієнтацію державного фінансування на 

найбільш пріоритетні сфери з точки зору забезпечення безпеки та збереження незалежності 

держави, а також оптимізація бюджетних витрат стали основними негативними факторами, 

які вплинули на подальше скорочення обсягу як реального, так і номінального ВВП. Окремі 

позитивні тенденції щодо стабілізації обсягів виробництва та споживання у ІІІ та ІV 

кварталах 2015 року не змогли суттєво вплинути на загальну негативну динаміку ключових 

показників за підсумками  року. 

 

У ІV кварталі 2015р. порівняно з попереднім кварталом ВВП зріс на 1,5% (із урахуванням 

сезонного фактору). Вперше за останні два роки зростання ВВП відбувалось два квартали 

поспіль (у ІІІ кварталі 2015р. - зростання на 0,5%). Відносно IV кварталу 2014р. ВВП 

зменшився на 1,2%. 

 

 

Несприятливі зовнішні економічні умови  

Зниження світових цін на основні експортні товари країни, суттєве скорочення експортних 
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поставок за всіма товарними групами до Російської Федерації як внаслідок переорієнтації 

експортерів на інші ринки, так і через поглиблення кризи взаємовідносин (обмеження на 

експорт товарів продовольчої групи, заборона поставок окремих товарних позицій, активне 

використання нетарифних обмежень) призвели до подальшого падіння обсягу експорту, 

що, в свою чергу, призвело до падіння експортних надходжень. 

 

Поточний рахунок за підсумками року був майже збалансований (порівняно з дефіцитом 

4,6 млрд.дол. США у 2014 році), що зумовлено зниженням імпорту товарів вищими 

темпами, ніж експорту. В цілому за рік експорт товарів знизився на 30,5% – до 35,1 

млрд.дол. США, імпорт товарів - на 33,5% до 38,3 млрд.дол. США, профіцит торгівлі 

послугами становив 2 млрд.дол. США. 

 

Дефіцит бюджету та міжнародні резерви 

Дефіцит державного та зведеного бюджетів за підсумками року становив відповідно 45,2 

млрд.грн. та 30,9 млрд.грн., ключовим джерелом фінансування дефіциту були державні 

запозичення та вільні кошти, накопичені на єдиному казначейському рахунку. 

 

Міжнародні резерви станом на 01.01.2016 збільшилися до 13,3 млрд.дол. США, що 

становить 3,5 місяці імпорту майбутнього періоду. 

 

Динаміка обмінного курсу та  індексу споживчих цін 

Несприятливі внутрішні та зовнішні макроекономічні тенденції, продовження падіння 

експортних надходжень внаслідок втрати експортних ринків, падіння обсягів експорту та 

зниження цін на основні експортні товари справляли суттєвий вплив на динаміку курсу 

національної валюти. За підсумками року зростання офіційного курсу долара США 

становило 152,2% (з 15,77 грн. до 24,00 грн. за 1 долар США), середнього курсу за рік – на 

183,8%. 

 

Девальвація національної валюти та підвищення цін на всі основні товарні групи призвели 

до суттєвого прискорення інфляції, а саме індексу споживчих цін (грудень 2015 до грудня 

2014 року - 143,3%, попереднє значення - 124,9%, в т.ч. житло, вода, електроенергія, газ - 

+203,0%; продукти харчування та безалкогольні напої - +141,5%; предмети домашнього 

вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла - 136%; одяг і взуття - +135,0%) та 

індексу цін виробників (грудень 2015 до грудня 2014 року: промисловість – 125,4%, 

попереднє значення - 131,8%, в т.ч. добування сирої нафти та природного газу - 220,3%;  

виробництво цукру - 169,7%; виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів - 

144,3%).  

 

Основні тенденції розвитку банківського сектору України у 2015 році 

Протягом 2015 року продовжувала зменшуватись кількість діючих банківських установ 

через запровадження Національним банком України заходів впливу (тимчасова 

адміністрація, ліквідація) до банків, які здійснюють ризикову діяльність, не забезпечують 

виконання зобов'язань перед вкладниками, порушують вимоги банківського законодавства. 

 

Станом на 01.01.2016 року ліцензії на здійснення банківських операцій мали 120 

банківських установ (на 01.01.2015 - 163 банківські установи), в т.ч. 40 з іноземним 

капіталом (на 01.01.2015 - 51 банківська установа). 

 

Продовжувала скорочуватись і кількість діючих структурних підрозділів банківських 

установ: за підсумками 2015 року загальна кількість структурних підрозділів зменшилась 

на 1 066 і становить 11 873 од. (зменшення протягом 2014 року - на 2 033 од.). 

Скорочення кількості діючих банківських установ суттєво відобразилось на загальних 

показниках діяльності банківської системи. 
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Чисті активи банківської системи за підсумками року зменшились на 4,75% і станом на 

01.01.2016 року складають 1 254,4 млрд.грн. (станом на 01.01.2015  - 1 316,9 млрд.грн.). 

 

Зобов’язання банківської системи за підсумками року зменшились на 1,55% і станом на 

01.01.2016 року складають 1 150,7 млрд.грн. (станом на 01.01.2015  - 1 168,8 млрд.грн.). 

 

Обсяг власного капіталу банків станом на 01.01.2016 року склав 103,7 млрд.грн. (станом на 

01.01.2015 – 148,0 млрд.грн.), фінансовий результат діяльності - -66,6 млрд.грн. (станом на 

01.01.2015 –  -53,0 млрд.грн.). 

 

За підсумками 2015 року 71 банк отримав прибуток на загальну суму 5,2 млрд.грн., у тому 

числі за грудень – 63 банки на загальну суму 21,2 млрд.грн. 

 

Фактичні значення нормативів ліквідності (в цілому по банківській системі) станом на 

01.01.2016 року суттєво перевищують встановлені нормативні значення, а також відповідні 

значення нормативів станом на 01.01.2015 року. Обсяг високоліквідних активів за 

підсумками року збільшився на 5,8 млрд.грн. і становить 61,7 млрд. грн. 

 

Протягом 2015 року зберігалась тенденція відтоку коштів фізичних осіб з банківської 

системи, хоча темпи такого відтоку у порівнянні з 2014 роком значно сповільнились: 

загальний обсяг коштів фізичних осіб зменшився на 6,6% до 389,1 млрд.грн., обсяг 

строкових коштів зменшився на 11,8% до 281,5 млрд. грн. 

 

Крім того, неспроможність значної частини позичальників забезпечити своєчасне 

обслуговування та погашення кредитної заборгованості внаслідок різкої зміни обмінних 

курсів, зниження обсягів бізнесу або його фактичного згортання призвела як до збільшення 

обсягів проблемної заборгованості (відповідно, і резервів на відшкодування можливих 

втрат), зниження кредитної активності (фактично, згортання кредитування), так і до 

скорочення надходжень коштів.  

 

Частка простроченої заборгованостіза кредитами у загальнійсумі кредитів суттєво зросла та 

за підсумками 2015 року становила 22,1% (за 2014 рік - 13,5%). 

 

Основні макроекономічні ризики у 2015 році 

 

Зростання цін 

Подальше зростання адміністративно регульованих тарифів, тарифів природних монополій 

та зниження курсу національної валюти призведе до подальшого зниження купівельної 

спроможності громадян України та, як наслідок, до зниження споживчого попиту та 

споживчих витрат. 

 

Девальвація національної валюти 

Девальвація національної валюти у випадку погіршення економічної ситуації та погіршення 

кон'юнктури зовнішніх ринків для національних експортерів може призвести до 

подальшого збільшення обсягу проблемної кредитної заборгованості (в першу чергу, 

юридичних осіб), посилення відтоку коштів фізичних осіб з банківської системи, зниження 

економічної активності та прискорення зростання індексу споживчих цін. 

 

 

 

Зниження обсягів зовнішньої торгівлі  

Зниження цін на основні експортні товари економіки країни, зокрема, металургійну та 
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сировинну продукцію, а також продукцію сільського господарства матиме наслідком 

скорочення обсягів надходжень валютної виручки. 

 

Крім того, запровадження Російською Федерацією санкцій у відношенні до української 

продукції, яка поставляється на внутрішній ринок, а також введення обмежень щодо 

транзитних поставок продукції у треті країни призведе до суттєвого скорочення експортних 

потоків як у натуральному, так і грошовому виразі. 

 

Зменшення негативних наслідків зазначених обмежень потребуватиме активного пошуку як 

нових логістичних рішень щодо поставок товарів іншими транспортними маршрутами, так і 

розширення існуючих та пошуку нових ринків збуту, що забезпечить скорочення чи 

мінімізацію збитків від втрати традиційних ринків збуту або неможливості використання 

стандартних логістичних схем. 

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності. 

 

Річну фінансову звітність складено згідно з вимогами міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності, Інструкції про 

порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої 

Постановою Правління НБУ 24.10.2011 № 373, облікової політики Банку та на підставі 

даних бухгалтерського обліку Банку за 2015 рік. 

 

В таблиці наведено перелік міжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку а також їх  тлумачення, на яких ґрунтується 

бухгалтерський облік Банку: 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності 

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій 

МСФЗ 4 Страхові контракти 

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 

МСФЗ 8 Операційні сегменти 

МСФЗ 9 Фінансові інструменти 

МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність 

МСФЗ 11 Угод про спільну діяльність 

МСФЗ 12 Розкриття інформації про участь в інших компаніях 

МСФЗ 13 Оцінка за справедливою вартістю 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

МСБО 1 Подання фінансової звітності 

МСБО 2 Запаси 

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після звітного періоду 

МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основні засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохід 

МСБО 19 Виплати працівникам 

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів  

МСБО 23 Витрати на позики 

МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони 

МСБО 27 Консолідована та окрема фінансова звітність 

МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/320314/file/IFRS%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320315/file/IFRS%2002.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320317/file/IFRS%2004.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320318/file/IFRS%2005.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320320/file/IFRS%2007.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320321/file/IFRS%2008.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320282/file/IAS%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320283/file/IAS%2002.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320284/file/IAS%2007.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320285/file/IAS%2008.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320286/file/IAS%2010.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320288/file/IAS%2012.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320289/file/IAS%2016.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320290/file/IAS%2017.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320291/file/IAS%2018.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320292/file/IAS%2019.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320294/file/IAS%2021.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320295/file/IAS%2023.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320298/file/IAS%2024.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320300/file/IAS%2027.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320301/file/IAS%2028.pdf
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МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 

МСБО 31 Частки у спільних підприємствах 

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання 

МСБО 33 Прибуток на акцію 

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 

МСБО 36 Зменшення корисності активів 

МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи 

МСБО 38 Нематеріальні активи 

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 

Тлумачення 

КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та 

подібних зобов’язаннях 

КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду 

КТМФЗ 5 Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та 

екологічну реабілітацію  

КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності 

КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію 

КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта 

КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги 

до фінансування та їхня взаємодія 

КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю 

КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів 

КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу 

ПКТ-15 Операційна оренда: заохочення 

ПКТ-25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання 

або його акціонерів 

ПКТ-27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду 

ПКТ-29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації 

ПКТ-32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті 

 

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від керівництва Банку 

використовувати оцінки і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і 

зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань на дату фінансової звітності, а також 

враховані суми прибутку за звітний період. Дані оцінки та припущення ґрунтуються на 

інформації, наявній на дату випуску фінансової звітності. Дійсні результати можуть 

відрізнятися від вищевказаних оцінок та припущень. 

 

Найбільш важливі оцінки та припущення стосуються зменшення корисності кредитів та 

дебіторської заборгованості. 

 

Банк регулярно проводить аналіз кредитів та дебіторської заборгованості на предмет 

зменшення корисності. Виходячи з наявного досвіду, Банк використовує своє судження при 

оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових 

труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. 

Банк аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних 

спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань 

позичальниками або зміну державних чи місцевих економічних умов, що співвідноситься з 

випадками невиконання зобов’язань за активами. Керівництво використовує оцінки, 

засновані на історичних даних про структуру збитків стосовно активів з аналогічними 

характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисності за 

групами кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Банк 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/320302/file/IAS%2029.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320303/file/IAS%2031.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320304/file/IAS%2032.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/326395/file/IAS%2033%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8E.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320305/file/IAS%2034.pdf
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використовує своє професійне судження при коригуванні даних спостережень стосовно 

групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин. 

 

За результатами проведеного аналізу кредитних, депозитних портфелів можливі обсяги 

ретроспективного коригування оцінені як несуттєві, а саме: 

 

- надання кредитів/залучення депозитів здійснювалось Банком на ринкових умовах за 

ринковими ставками, тому при визначенні справедливої вартості коригування до цієї статті 

не застосовувались; 

 

- балансова вартість короткострокових фінансових активів та фінансових зобов’язань 

дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до коштів на 

вимогу.  

 

Справедлива вартість довгострокових інструментів несуттєво відрізняється від балансової 

(згідно облікової політики Банк не застосовував ефективну ставку відсотка тільки  до 

фінансових інструментів зі строком користування до одного року,  а також,  якщо  рівень  

відхилення  ефективної  ставки  відсотка  за фінансовими інструментами  від  номінальної  

процентної  ставки  був  несуттєвим за критеріями, визначеними обліковою політикою 

банку. 

 

Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру: гривня, округлена до тисяч. 

 

Операції в іноземній валюті в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності також 

відображаються в гривнях з її перерахуванням за офіційним курсом Національного банку 

України на дату здійснення операції. 

 

 

Примітка 4. Принципи облікової політики. 

 

Протягом 2015 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  працював  відповідно до вимог Положень 

про облікову політику ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», які затверджені ПРАВЛІННЯМ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 

БАНК» від 21 січня 2013 р., № 21/01/2013 та від 30 листопада 2015 р., № 30/11/2015 

(введена в дію з 01.12.2015). Облікова політика ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» базується на 

чинному законодавстві України, нормативно-правових актах Національного банку України, 

міжнародних стандартах фінансової звітності та національних стандартах бухгалтерського 

обліку.  

 

Активи та зобов’язання оцінюються та відображаються в обліку обмірковано, з достатньою 

мірою безпеки, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, що становлять потенційну 

загрозу фінансовому стану Банку, на наступні звітні періоди. 

 

Примітка 4.1. Консолідована фінансова звітність. 

В 2015 році учасників консолідації фінансової звітності в банку не було. 

Примітка 4.2. Основи оцінки складання фінансової звітності. 

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви 

Банку оприбутковуються та обліковуються за: 

 

- вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: 

активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; 

зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою 
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коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі 

звичайної господарської діяльності ; 

 

- справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б 

сплатити для придбання (обміну) таких активів, зобов’язання – за сумою, якою може 

бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами; вираз «обізнані, зацікавлені та незалежні сторони» означає 

наявність добре проінформованого покупця, який має бажання купити, і добре 

проінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у 

власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність до справедливої 

здійснюється шляхом їх переоцінки, класифікації на предмет зменшення корисності та 

наявних кредитних ризиків; 

 

- амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, 

фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання (виникнення), 

зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму 

накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю 

погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на 

суму часткового списання внаслідок зменшення корисності.   

Крім вказаних, в обліковій політиці Банку, у залежності від характеру та змісту завдань 

різних складових його облікової системи, використовуються інші види оцінки окремих 

груп активів і зобов’язань, а саме: 

 

- балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал 

відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового 

зобов'язання складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої 

премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності; 

- договірна вартість – вартість активу, передбачена договорами, укладеними Банком з 

його контрагентами; 

- залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю активу та 

сумою нарахованого зносу чи створеного резерву;  

- заставна вартість – вартість предмету застави (іпотеки), визначена по узгодженості 

між Банком та позичальником (заставодавцем, іпотекодавцем) та зафіксована у 

відповідному договорі застави (іпотеки);  

- ліквідаційна вартість – сума коштів, яку передбачається отримати у разі ліквідації 

певного активу; 

- номінальна вартість – вартість, вказана на цінних паперах, банкнотах, монетах тощо; 

- умовна вартість (оцінка) – вартість, за якою оцінюються документи і цінності, що не 

мають номінальної вартості; 

- переоцінена вартість – вартість активу після його переоцінки;  

- поточна (відновлювана) вартість – сума грошових коштів, їх еквівалентів або інших 

форм компенсації, яку потрібно було б витратити для придбання (створення) такого 

самого або аналогічного активу на поточний момент (дату балансу); 

- ринкова вартість активу – сума, яку можна отримати від продажу або сплатити за 

придбання активу на активному ринку; 

- теперішня вартість – теперішня (дисконтована) сума майбутніх чистих грошових 

надходжень, які очікуються від використання активу; теперішня (дисконтована) 

вартість майбутніх платежів, які, як очікується, потрібні для погашення зобов’язання в 

процесі звичайної діяльності Банку; 

- чиста вартість реалізації – ціна реалізації активу в умовах звичайної господарської 

діяльності за вирахуванням витрат на збут. 



Річна Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2015 рік 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті та банківських металах первісно оцінюються і 

відображаються в бухгалтерському обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми в 

іноземній валюті та банківських металах за офіційним (обліковим) курсом гривні до 

іноземних валют, банківських металів на дату здійснення операції (дата визнання активів, 

зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). 

 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті та банківських металах відображаються у 

фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом  на дату 

складання звітності або на дату їх визнання.  

 

Основними принципами облікової політики Банку є: 

 

- повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках 

бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на 

рішення, що приймаються згідно з нею;  

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у 

звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною 

формою;  

- автономність - активи та зобов'язання банку мають бути відокремлені від активів і 

зобов'язань власників цього банку та інших банків (підприємств), у зв'язку з цим 

особисте майно та зобов'язання власників не мають відображатися у фінансовій 

звітності банку.;  

- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до 

яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не 

занижуватимуться;  

- безперервність - оцінка активів банку здійснюється, виходячи з припущення, що 

його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує 

скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;  

- нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового 

результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, 

що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від 

дати надходження або сплати грошових коштів. ;  

- послідовність - постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової 

політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними 

стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і 

потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;  

- історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за 

вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за 

винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного 

валютного курсу на звітну дату.  

- конфіденційність - інформація, відображена у звітності, не повинна негативно 

впливати на інтереси Банку, але має представляти весь її обсяг, що вимагається чинним 

законодавством та МСБО; 

- мультивалютність – операції в іноземній валюті та банківських металах 

здійснюються за тими ж рахунками, що і операції в гривні. 

 

Такі характеристики облікової політики Банку, як зрозумілість для усіх її користувачів 

(можливість сприймати значення та необхідність), доречність (здатність інформації 

впливати на рішення, що приймаються на її основі), суттєвість (впливовість на прийняте 

рішення) та своєчасність, є необхідною умовою формування якісних характеристик 

фінансової та податкової  звітності. 
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Під час виконання своїх функцій, Банк керується Положенням про облікову політику (далі - 

Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про банки і банківську 

діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні, інших законодавчих актів України, Положення про 

організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, інших нормативних документів Національного банку України, 

міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, внутрішніх документів. 

 

Положення визначає основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і 

формування статей звітності, єдині методи оцінки активів, зобов'язань та інших статей 

балансу банку, порядок нарахування доходів банку за кожним фінансовим інструментом, 

віднесення їх на рахунки прострочених, критерії визнання активів сумнівними чи 

безнадійними до отримання, порядок створення та використання спеціальних резервів 

(порядок списання за рахунок резервів безнадійної заборгованості), вимоги та вказівки 

щодо обліку окремих операцій. 

 

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості. 

 

Статті фінансової звітності «Кошти в інших банках», «Кредити та заборгованість клієнтів», 

«Інші фінансові активи», «Інші активи» в Балансі представлені в фінансовій звітності з 

урахуванням нарахованих доходів та  сум резервів, сформованих відповідно вимоги 

МСБО. 

 

Відповідно із вимогами МСБО службою ризиків та кредитним персоналом об`єктивно 

оцінюються кредитні ризики, та регулярно здійснюється контроль за фінансовим станом 

позичальника та  за станом заставленого майна. 

Статті фінансової звітності «Кошти банків» та «Кошти клієнтів» та «Інші зобов`язання» в 

Балансі представлені в фінансовій звітності з урахуванням нарахованих витрат. 

 

Голова Правління, головний бухгалтер та керівники підрозділів Банку здійснюють 

постійний контроль за достовірною оцінкою активів і зобов’язань, зокрема об’єктивною їх 

класифікацією, бухгалтерським обліком за відповідними балансовими рахунками 

відповідно до проведеної оцінки, своєчасним та повним формуванням резервів за всіма 

кредитними операціями, операціями з цінними паперами, інвестиціями, дебіторською 

заборгованістю та сумнівними до отримання нарахованими доходами. 

 

Звіт складено за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. Національною валютою 

України є гривня. Отже, функціональною валютою та валютою подання для цілей 

підготовки цієї фінансової звітності є гривня, одиниця виміру – тисяча гривень (тис. грн.). 

 

Примітка 4.3. Первісне визнання фінансових інструментів. 

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) 

фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента 

власного капіталу в іншого. 

 

Фінансові інструменти можуть бути як визнаними, так і не визнаними в балансі. 

 

Фінансові активи - це активи, такі як: 

1) грошові кошти; 

2) договірне право вимоги грошових коштів або іншого фінансового активу від 

іншої компанії; 



Річна Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2015 рік 

3) договірне право на обмін фінансових інструментів з іншою компанією; 

4) пайовий інструмент іншої компанії. 

 

Для цілей обліку та відображення у звітності фінансові активи поділяються на чотири 

категорії: 

 

1) фінансові активи, що переоцінюються по справедливій вартості через звіт про прибутки і 

збитки; 

2) позики та дебіторська заборгованість; 

3) інвестиції, утримувані до погашення; 

4) фінансові активи, наявні для продажу. 

 

Фінансове зобов'язання - це обов'язок за договором: 

 

1) надати грошові кошти або інший фінансовий актив іншій компанії; 

2) обміняти фінансові інструменти з іншою компанією. 

 

Для цілей обліку та відображення у звітності фінансові зобов'язання поділяються на дві 

категорії: 

 

1) фінансові зобов'язання, переоцінюються по справедливій вартості через звіт про 

прибутки і збитки; 

2) інші фінансові зобов'язання. 

Так 

Фінансові інструменти банку за методами оцінки класифікуються наступним чином: 

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 

збитку 

Інвестиції, утримувані до погашення 

Позики та дебіторська заборгованість 

Фінансові активи, доступні для продажу 

Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку 

Фінансові зобов’язання, що обліковуються по амортизованій собівартості 

 

Відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  банк визначає такі 

категорії фінансових активів: 

 

- кредити та дебіторська заборгованість (грошові кошти та їх еквіваленти; заборгованість 

інших банків; кредити та аванси клієнтам тощо); 

- фінансові активи для подальшого продажу; 

- фінансові активи, що утримуються до погашення; 

- фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий 

результат. 

 

Фінансові інструменти за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку включають: 

 

  фінансові активи чи зобов`язання, що утримуються для торгових операцій; 

  фінансові інструменти, визначені після початкового визнання, як фінансові інструменти 

за справедливою вартістю, з відображенням прибутку або збитку; 

 похідні фінансові активи чи зобов`язання. 
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Банк визнає фінансові активи або фінансове зобов`язання в балансі, тільки тоді, якщо Банк 

стає стороною контрактних положень щодо інструмента, тобто із застосуванням обліку за 

датою операції або датою розрахунку. 

 

Керівництво визначає фінансові активи та зобов`язання як фінансові інструменти за 

справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку та збитку, якщо: 

 

  класифікуються як утримувані для продажу, тобто створені або придбані в основному 

з метою продажу або перепродажу в близькому майбутньому; 

  є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, якими управляють 

разом та щодо яких існують свідчення останньої фактичної схеми отримання 

короткострокового прибутку; 

  є похідним інструментом. 

 

Класифікація фінансових активів і зобов`язань за справедливою вартістю, з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку, не змінюється після початкового визнання. 

 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов`язання Банк оцінює 

їх за справедливою вартістю ( у випадку фінансового активу або фінансового зобов`язання 

не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) плюс 

витрати  на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу 

чи фінансового зобов`язання. 

 

Включаючи похідні фінансові інструменти, що є активами, оцінюються за їх справедливою 

вартістю, без будь яких вирахувань витрат на здійснення операцій, які можуть бути 

понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активи, за винятком: 

 

 Позики та дебіторської заборгованості, які оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки; 

 Інвестиції, що утримуються до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю 

з використанням методу ефективної процентної ставки; 

 Інвестиції в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на 

активному ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити. Такі фінансові 

інструменти оцінюються за їх вартістю, за вирахуванням збитків від зменшення корисності. 

 

Усі фінансові зобов`язання, крім тих, що визнані як фінансові зобов`язання за 

справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та 

фінансових зобов`язань, що виникають у разі, якщо передача фінансового активу, 

відображеного за справедливою вартістю, не відповідає критеріям припинення визнання, 

оцінюються за амортизованою вартістю. Премії та дисконти, у тому числі початкові 

витрати на здійснення операцій, включаються до балансової вартості відповідного 

інструмента та амортизується за методом ефективної процентної ставки по цьому 

інструменту. 

 

Примітка 4.4. Знецінення фінансових активів. 
 

На кожну звітну дату Банк оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності 

фінансового активу або групи фінансових активів. Збитки від зменшення корисності 

визнаються у складі прибутків та збитків по мірі їх понесення в результаті однієї або 

більше подій («подій збитку»), які відбулися після первісного визнання фінансового активу 

і впливають на величину або строки прогнозних майбутніх грошових потоків, які пов'язані 

з фінансовим активом або із групою фінансових активів, які можна оцінити з достатнім 

ступенем надійності. 
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Знецінення фінансових активів відбувається шляхом формування резервів відповідно до 

МСБО 36 «Зменшення корисності активів» та внутрішніх положень Банку. 

 

У разі отримання банком відомостей, що свідчать про суттєве погіршення фінансового 

стану позичальника, переоцінка фінансового класу такого позичальника обов’язково має 

бути проведена протягом місяця, в якому отримані такі відомості. Такими відомостями 

можуть бути: інформація про суттєві зміни в управлінні, складі учасників, джерелах 

фінансування; оточуючому середовищі, що впливають на фінансовий стан позичальника; 

повідомлення про арешт рахунків позичальника; втрата предметів 

забезпечення/недопущення працівників банку до огляду предметів забезпечення; 

повідомлення щодо судових справ за безпосередньою участю позичальника; негативна 

кредитна історія позичальника; негативні відомості, надані службою безпеки банку тощо. 

 

За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності 

фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів 

та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за вирахуванням майбутніх 

очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені).  

 

Балансова вартість активу знижується за рахунок використання рахунку резерву на 

зменшення корисності, і сума збитку від зменшення корисності відображається у звіті про 

фінансовий результат. 

 

Примітка 4.5. Припинення визнання фінансових інструментів: 
 

Припинення визнання фінансового активу (або, якщо застосовне, частини фінансового 

активу або частини групи однорідних фінансових активів) відбувається у випадку: 

 

- закінчення дії прав на одержання грошових надходжень від такого активу; 

 

- передачі Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень від такого 

активу, або збереження Банком права на одержання грошових надходжень від такого 

активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязі третій 

особі без істотних затримок; і 

 

- якщо Банк практично передав всі ризики й вигоди, пов'язані з активом, або не передав, але 

й не зберіг практично всіх ризиків і вигід, пов'язаних з ним, але при цьому передав 

контроль над активом. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної 

можливості продати весь актив повністю незв'язаній стороні без додаткових обмежень. 

 

Кредити списуються за рахунок резерву, якщо вже немає реальної перспективи 

відшкодування у найближчому часі, а все забезпечення було реалізовано чи передано 

Банку. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності 

знижується й таке зниження може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після 

визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення 

корисності зростає чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання 

пізніше відновлюється, то відповідна сума відновлення відображається у звіті про 

фінансовий результат. 

 

Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов'язання або його частини, якщо таке 

зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закінчився. 
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Примітка 4.6. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

 

До складу грошових коштів та їх еквівалентів в звітності віднесені готівкові кошти в касах,  

кошти на кореспондентському рахунку в НБУ, кошти на кореспондентських рахунках в 

інших банках та депозити овернайт в інших банках. 

 

Сума коштів на рахунках в НБУ відображається за амортизованою вартістю. Залишки 

коштів на кореспондентських рахунках в інших банках відображаються за амортизованою 

вартістю за вирахуванням можливих збитків на зменшення корисності. 

 

Примітка 4.7. Обов'язкові резерви на рахунках Національного банку України. 
 

Банк визначає суму коштів для резервування на окремому рахунку в Національному банку 

виходячи з обсягу резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в 

іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних 

надходжень валютної виручки, що здійснені на підставі кредитних договорів, укладених 

після 27 грудня 2008 року. 

 

У зв'язку з відсутністю вказаних операцій, в у звітному періоді банк не здійснював 

резервування коштів за сформованими резервами на рахунках Національного банку 

України 

 

Примітка 4.8. Фінансові активи,що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток і збиток. 
 

До фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки через прибутки/збитки, належать боргові цінні папери, акції та інші фінансові 

інвестиції, утримувані в торговому портфелі, і ті, що визначені Банком як оцінені за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибутки/збитки під час 

первісного визнання. Банк обліковує в торговому портфелі цінні папери та інші фінансові 

інвестиції, що придбані з метою продажу в найближчий час і отримання прибутку від 

короткострокових коливань ціни або дилерської маржі, а також фінансові інвестиції, які під 

час первісного визнання є частиною портфеля фінансових інструментів,  управління якими 

здійснюється разом, і щодо яких є свідчення фактичного отримання короткострокового 

прибутку. 

 

Банк під час первісного визнання відображає в бухгалтерському обліку фінансові 

інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 

прибутки/збитки за справедливою вартістю без урахування витрат на операції. Витрати на 

операції з придбання таких фінансових інвестицій відображаються за рахунками витрат на 

дату їх здійснення. 

 

Банк визнає процентний дохід за борговими цінними паперами, що оцінюються за 

справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, окремо від суми 

переоцінки до справедливої вартості. 

 

Банк визнає процентні доходи за знеціненими борговими цінними паперами (крім цінних 

паперів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 

прибутки/збитки) за ефективною ставкою відсотка, що використовувалася для 

дисконтування майбутніх грошових потоків під час останньої оцінки збитків унаслідок 

зменшення корисності цих боргових цінних паперів. 
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Станом на кінець дня 31.12.2015 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не має фінансових 

активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  

 

Примітка 4.9. Кошти в інших банках  
 

У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в інших 

банках на певні проміжки часу. Кошти в банках зі встановленим терміном погашення 

оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки 

відсотка. Кошти в банках обліковуються за вирахуванням резерву на покриття збитків від 

знецінення. 

 

Станом на кінець дня 31.12.2015 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» коштів в інших банках не 

має.  

 

Примітка 4.10. Кредити та заборгованість клієнтів. 

 

Надані (отримані) кредити первісно оцінюються за справедливою вартістю, включаючи 

витрати на операцію, і відображаються в бухгалтерському обліку відповідно як актив та 

зобов’язання і не підлягають взаємозаліку. 

 

Кредитні операції відображаються за відповідними рахунками «Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України», затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 17.06.2004 № 280,  залежно від категорії контрагентів, 

виду кредиту та строків їх використання.  

 

Облік кредитних операцій у іноземній валюті здійснюється аналогічно до порядку обліку 

кредитних операцій у національній валюті.Курсові різниці від переоцінки суми кредиту в 

іноземній валюті у зв’язку із зміною офіційного курсу відображаються за рахунком 6204 

«Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами». 

Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що придбана в іншому банку (фінансовій 

установі), аналогічно до обліку наданих кредитів.  

 

Кредитабо кредитна лінія - будь-яке зобов'язання Банку надати певну суму коштів, будь-

яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження 

строку погашення боргу, що надано в обмін на зобов'язання боржника по  поверненню 

заборгованості, а також на зобов'язання на сплату відсотків і інших зборів з такої суми. 

 

Овердрафт- вид короткострокового кредитування, при якому клієнт одержує можливість 

здійснювати платежі при відсутності або недостатності коштів на поточному/картковому 

рахунку в межах встановленого Банком ліміту. 

 

Операції репо відображаються в бухгалтерському обліку як наданий (отриманий) кредит 

під заставу цінних паперів. 

Видані Банком кредити спочатку оцінюються й відображаються в обліку у сумі фактично 

наданих коштів, включаючи комісійні доходи/витрати,  пов'язані з видачею кредиту. 

Вказані доходи/витрати впливають на визначення суми дисконту/премії по фінансовому 

інструменту і відносяться на рахунки процентних доходів шляхом амортизації 

дисконту/премії. Комісії, які не відносяться до первинного визнання фінансового 

інструменту, а відносяться до його обслуговування, на визначення суми дисконту/премії не 

впливають. 
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Комісії, які не ставляться до первісного визнання фінансового інструмента, а сплачуються 

клієнтом у період його дії, на визначення суми фінансового інструмента не впливають. 

 

Якщо у момент первинного визнання вартість кредиту визначається з використанням 

процентної ставки вище або нижче ринковою, то в бухгалтерському обліку на суму різниці 

між справедливою вартістю і вартістю кредиту признається дохід або витрата в 

кореспонденції з рахунками дисконту/премії.  

 

На наступну дату балансу кредити оцінюються по амортизованій собівартості з 

використанням ефективної ставки відсотка при амортизації дисконту. Сума дисконту по 

кредитах клієнтів, протягом періоду дії кредиту, амортизується одночасно з нарахуванням 

відсотків і відображається на рахунках процентних доходів.  

 

Заборгованість по наданих кредитах та нарахованих відсотках, непогашена клієнтом у 

встановленим договором термін, відображається  на рахунках простроченої заборгованості 

не пізніше наступного операційного дня.  

 

Банк списує за рахунок спеціальних резервів заборгованість за кредитними операціями, яка 

визнана безнадійною щодо отримання.  

 

Інформація про кредити та заборгованість клієнтів розкривається у Примітці 8 до Звіту про 

фінансовий стан. 

Примітка 4.11. Фінансові активи, утримувані для продажу 

 

Банк враховує в портфелі на продаж: 

 

 боргові цінні папери, з фіксованою датою погашення, які Банк не має наміру 

втримувати до їх погашення; 

 цінні папери, які Банк готовий продати у випадку зміни ринкових процентних 

ставок, потреб ліквідності, наявності альтернативних інвестицій; 

 акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, для яких неможливо 

визначити справедливу вартість; 

 фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, які придбані або 

втримуються винятково для продажу протягом 12 місяців; 

 інші цінні папери, придбані з метою втримування їх у портфелі на продаж. 

 

Цінні папери в портфелі на продаж спочатку оцінюються по справедливій вартості, тобто 

собівартості з урахуванням витрат по їх придбанню. Витрати по придбанню боргових 

цінних паперів у портфель на продаж відображаються на рахунках обліку дисконту (премії) 

на дату їх придбання. Амортизація дисконту/премії цінних паперів у портфелі Банку на 

продаж здійснюється з моменту придбання цінного папера до дати продажу/погашення по 

методу ефективної ставки відсотка. Дисконт (премія) амортизуються одночасно з 

нарахуванням відсотків. 

 

На кожну наступну після визнання дату балансу, зазначені цінні папери оцінюються по 

справедливій вартості, за винятком акцій і інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, 

справедливу вартість яких точно визначити неможливо, які відображаються на дату балансу 

по їх собівартості з урахуванням зменшення корисності. 

 

Цінні папери в портфелі Банку на продаж, які відображаються по справедливій вартості, 

підлягають переоцінці. Результат переоцінки на дату балансу відображається в капіталі 

Банку. 
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Цінні папери з портфеля Банку на продаж можуть бути переведені в портфель Банку до 

погашення. 

Станом на 31 грудня 2015 р. фінансові активи, утримувані для продажу у ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» вiдсутнi.  

 

Примітка 4.12. Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного 

викупу (продажу) 

 

У звітному періоді Банк не проводив операцій РЕПО з цінними паперами. 

 

Примітка 4.13. Фінансові активи, утримувані до погашення 

 

У портфелі Банку до погашення враховуються боргові цінні папери, щодо яких Банк має 

наміри та здатність утримувати їх до строку погашення. 

 

Фінансові активи, утримувані до погашення спочатку оцінюються по справедливій 

вартості, тобто собівартості з урахуванням витрат по їх придбанню. Витрати по придбанню 

цінних паперів у портфель до погашення відображаються на рахунках обліку дисконту 

(премії)  на дату їх придбання. Амортизація дисконту/премії цінних паперів у портфелі 

Банку до погашення здійснюється з моменту придбання цінного папера до дати 

продажу/погашення по методу ефективної ставки відсотка. Дисконт (премія) 

амортизуються одночасної з нарахуванням відсотків. 

 

На кожну наступну після визнання дату балансу, зазначені фінансові активи 

відображаються в балансі по амортизованій собівартості із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка. 

 

Фінансові активи, утримувані до погашення підлягають перегляду на зменшення 

корисності. 

 

Якщо Банк ухвалює рішення щодо недоцільності втримання цінних паперів у портфелі до 

погашення до дати їх погашення, цінні папери з портфеля Банку до погашення можуть бути 

переведені в  портфель Банку на продаж. 

 

У звітному періоді банк не здійснював операції з фінансовими активи, утримувані до 

погашення. 

 

Примітка 4.14. Інвестиції в асоційовані компанії 

 

На звітну дату в Банку відсутні вкладення в асоційовані компанії. 

 

Примітка 4.15. Інвестиційна нерухомість. 

 

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина будівлі, або 

земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника або лізингоодержувача за 

договором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання орендних платежів, доходів 

від зростання капіталу або того чи іншого, а не для надання послуг або адміністративних 

цілей.  

 

Інвестиційна нерухомість: 

 Земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в 

довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в 

процесі діяльності;  
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 Земля, подальше використання якої на цей час не визначено;  

 Будівля, що перебуває у власності банку або в розпорядженні за договором про 

фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома 

договорами про оперативний лізинг (оренду);  

 Будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за 

одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);  

 Нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання як 

інвестиційна нерухомість. 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості включає ціну придбання цієї нерухомості та 

всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням. Після первісного визнання об'єкта 

інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку банк здійснює справедливою вартістю з 

визнанням змін справедливої вартості в прибутку або збитку; амортизація та зменшення 

корисності не визнаються;  

 

Станом на 31.12.2015 року інвестиційна нерухомість у власності банку  – відсутня. 

 

Примітка 4.16. Гудвіл. 

 

Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості 

придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату 

придбання. 

 

Гудвіл виникає при придбанні, злитті підприємств, а також розкритті інформації про 

об'єднання підприємств. Залежно від величини закупівельної ціни і оціночної вартості 

об'єкта розрізняють гудвіл і негативний гудвіл. Якщо вартість придбання об'єкта вища 

справедливої (оціночної) вартості, утворюється гудвіл. Від'ємну різницю між 

закупівельною ціною і оціночною вартістю майна, придбаного підприємством, називають 

негативним гудвілом. 

 

Станом на 31.12.2015 року операції, які утворюють гудвіл (придбання, злиття, об'єднання) – 

відсутні. 

 

Примітка 4.17. Основні засоби 

 

В установі банку основні засоби обліковуються в бухгалтерському обліку за первісною 

оцінкою - сума, за якою актив обліковують у балансі після вирахування будь-якої 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності. 

 

Первісна вартість придбаного об’єкта основних засобів складається з таких витрат: 

 

- сума, що сплачується постачальникам активів та підрядникам за виконання 

будівельно-монтажних робіт; 

- реєстраційні збори, держмито та інші платежі, що здійснюються у зв’язку з 

придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; 

-  сума ввізного мита; 

- сума непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних 

засобів; 

- витрати на страхування ризиків доставки основних засобів; 

- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; 

- інші витрати, що безпосередньо пов’язані з доведення основних засобів до 

придатного для використання стану. 
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Проведення зазначених капітальних інвестицій збільшують майбутні економічні вигоди від 

подальшого використання об’єктів основних засобів. Витрати за завершеним поліпшенням 

власних основних засобів відносяться на збільшення їх вартості. 

 

Облік капітальних інвестицій за придбаними необоротними матеріальними активами, які ще 

не введено в експлуатацію, а також проведення додаткових капітальних інвестицій 

(модернізації, дообладнання тощо) проводиться за балансовими рахунками № 4430 

“Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію 

основними засобами”. 

 

Створені основні засоби та інші необоротні матеріальні активи зараховуються на баланс 

банку та обліковуються в подальшому  за первісною вартістю з вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності. 

 

Первісна вартість об’єкта основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, 

створена банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші 

витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього активу та доведенням його до 

придатного для використання за призначенням стану. 

 

Облік витрат, пов’язаних з поліпшенням необоротних матеріальних активів та їх 

удосконаленням, здійснюється за рахунками обліку капітальних інвестицій. 

 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням 

об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у 

результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від 

використання цього об’єкта та може продовжуватись строк його корисного використання. 

 

Нарахування амортизації основних засобів і здійснюється протягом строку корисного 

використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється банком при визнанні його 

активом. 

 

Амортизація нараховується в фінансовому обліку протягом строку корисного використання, 

встановленого банком самостійно, в податковому згідно діючому законодавству. 

 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється щомісячно. За 

активами, які надійшли, амортизація нараховується з першого числа місяця, наступного за 

місяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання. За активами, що 

вибули, нарахування амортизації, припиняється починаючи з першого числа місяця, 

наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів. 

 

У разі зміни очікуваних економічних вигод від використання об’єктів основних засобів 

строк корисного використання (експлуатації) може переглядатись. Нарахування амортизації 

об’єкта основних засобів виходячи з нового строку корисного використання починається з 

місяця, наступного за місяцем змін строку корисного використання. 

 

Нарахування амортизації здійснюється окремо по кожному об’єкту. 

 

За 2015 рік зміни методів нарахування амортизації та терміну корисного використання 

основних засобів не відбувалися. 

 

Вартісна ознака предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів  в 2015 

році встановлена банком в сумі понад 2500 грн., а з 1 вересня понад 6000  грн. 



Річна Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2015 рік 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці 

експлуатації об'єкта.  

 

Дооцінки та визнання знецінення основних засобів в 2015 році не було. 

Примітка 4.18. Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи - це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути 

ідентифікований та утримується банком з метою використання протягом періоду більше 

одного року для виробництва в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. 

 

Облік нематеріальних активів в установі банку ведеться у відповідності з вимогами 

Інструкції, затвердженої Постановою Правління НБУ від 20.12.2005 р. № 480. 

 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта окремо 

незалежно від їх вартості. 

 

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс установи банку та в подальшому 

обліковуються  за первісною вартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та 

накопичених збитків від зменшення його корисності. Первісна вартість придбаного 

нематеріального активу складається з ціни ( вартості) придбання, мита, непрямих податків, 

що не підлягають відшкодуванню. В їх вартість входить і податок на додану вартість. 

 

Облік первісної вартості нематеріальних активів в установі ведеться за балансовим 

рахунком № 4300 “Нематеріальні активи”. 

 

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках, а також в 

інвентарній книзі пооб’єктного обліку. Записи в інвентарній книзі здійснюються на кожний 

предмет окремо. 

 

Характерною особливістю об’єктів нематеріальних активів є тривалий період їх 

використання і поступове перенесення вартості через нарахування амортизації (зносу) на 

витрати банку за нормами, визначеними враховуючи терміни їх корисного використання.  

Амортизація нематеріальних активів нараховується щомісячно з першого числа місяця, 

наступного за місяцем придбання. Нарахування амортизації припиняється з першого числа 

місяця, наступного за місяцем вибуття. 

 

Нарахування зношення припиняється при досягненні рівня первісної вартості об’єкта 

нематеріальних активів. 

 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не 

підлягають. Банк розглядає нематеріальний актив як такий, що має невизначений строк 

корисного використання, якщо на підставі аналізу всіх чинників (юридичних, нормативних, 

договірних, економічних тощо) немає передбачуваного обмеження періоду, протягом якого 

такий актив буде, за очікуванням, забезпечувати надходження чистих грошових потоків до 

банку (наприклад, право постійного користування земельною ділянкою). 

 

Балансова (залишкова) вартість нематеріальних активів визначається як різниця між 

первісною вартістю і сумою зносу. 

 

В установі банку нематеріальні активи списуються з балансу в разі їх вибуття внаслідок 

продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання надалі економічних вигод від 

їх використання. 
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Безоплатна передача нематеріальних активів визнається установою банку як витрати, що 

здійснюються за рахунок коштів, які залишаються в розпорядженні банку. 

 

Метод нарахування амортизації –прямолінійний. 

 

Переоцінка первісної вартості нематеріальних активів протягом 2015 року не 

здійснювалась, так як залишкова вартість об’єктів суттєво не відрізняється від його 

справедливої вартості. 

 

Примітка 4.19. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем 

та/або лізингоодержувачем: 
 

Оперативний лізинг (оренда) – це засноване на договорі строкове платне користування 

майном, необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. 

 

Оперативний лізинг має такі особливості: 

 

1) орендодавець не розраховує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від одного 

орендаря (лізингоотримувача); 

2) строки оренди не охоплюють повного фізичного зносу майна; 

3) ризик від псування або втрати майна лежить головним чином на орендодавцеві; 

4) по закінченні встановленого строку майно повертається орендодавцю. 

 

Договір оренди та акт прийому-передачі майна оформляється у випадку надання учасникам 

групи основних засобів в оперативний лізинг згідно законодавства. 

 

Істотними умовами договору є: 

 

1) об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); 

2) термін, на який укладається договір оренди; 

3) орендна плата з урахуванням її індексації; 

4) порядок використання амортизаційних відрахувань; 

5) оновлення орендованого майна та умови його повернення; 

6) виконання зобов'язань; 

7) відповідальність сторін; 

8) страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 

9) обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. 

 

За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови. 

 

Витрати на оперативну оренду в 2015 році склали 1112  тис.грн. 

 

В 2015 році в оперативний лізинг  основні засоби банком не надавалися.  

 

Примітка 4.20. Фінансовий лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем 

та/або лізингоодержувачем 
 

На початку строку оренди фінансова оренда визнається банком як активи та зобов`язання у 

своїх балансах за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на 

початку оренди, або якщо вони нижче за справедливу вартість, за теперішньою вартістю 

мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. 
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Ставка дисконту – є припустима ставка відсотка при оренді, якщо її можливо визначити; 

якщо ні, застосовується  відсоткові ставка додаткових запозичень орендаря. 

 

Будь-які первісні витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив. 

 

Операції відображаються в обліку відповідно до їхньої сутності та фінансової реальності, а 

не за юридичною формою. 

 

Протягом 2015 року основні засоби у фінансовий лізинг не надавались. 

 

Знецінення не визнавалось. 

 

Отримані у фінансовий лізинг основні засоби обліковуються за  найменшою на початок 

строку лізингу оцінкою. 

 

Основні засоби у фінансовий лізинг протягом звітного періоду не отримувались. 

 

Примітка 4.21. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

 

Банк класифікує необоротні активи як утримувані для продажу, якщо балансова вартість 

таких активів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного 

використання.  

 

Необоротні активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо на дату прийняття 

рішення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такі 

умови: стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є 

високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації.  

 

В звітному році необоротні активи, утримані  для продажу у Банку - відсутні . 

Активів групи вибуття в 2015  році в Банку не було. 

 

Примітка 4.22. Амортизація 

При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів Банк застосовує 

прямолінійний метод, відповідно до якого річна сума амортизації визначається діленням 

вартості, що амортизується, на строк корисного використання об‘єкта основних засобів. 

 

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Банк додатково враховує: 

 

 очікуване використання об‘єкта з урахуванням його потужності; 

 фізичний та моральний знос, що передбачається; 

 правові або інші обмеження щодо строків використання об‘єкта. 

 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів вартістю до 6 тис.грн. 

нараховується у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. 

Нарахування амортизації проводиться щомісяця, місячна сума амортизації визначається 

діленням річної суми амортизації на 12. 

 

Сума нарахованої амортизації по основних засобах за звітний рік склала 2184 тис.грн. (дані 

наведені в Примітці 10 «Основні засоби та нематеріальні активи»). 
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Примітка 4.23. «Припинена діяльність». 

 

Припинена діяльність - це ліквідований або визнаний як утримуваний для продажу 

компонент банку, який є:  

а) відокремлюваним напрямом або сегментом діяльності банку; 

б) частиною єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту 

діяльності банку; 

в) дочірнім банком, який був придбаний виключно з метою його перепродажу. 

 

На протязі 2015 року в Банку фактів припинення діяльності не було. 

 

Примітка 4.24.  «Похідні фінансові інструменти» 

 

Похідні фінансові інструменти створюють права та зобов`язання, які ведуть до передачі 

одного чи кількох фінансових ризиків, властивих основному первісному фінансовому 

інструменту, між сторонами контракту про цей інструмент. 

 

Опціон «пут» або «кол» на обмін фінансових активів чи фінансових зобов`язань, 

форвардний контракт, та багато інших видів похідних фінансових інструментів утілюють 

право здійснити майбутній обмін, включаючи відсоткові та валютні свопи. 

 

Первісне визнання банк здійснює за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку. 

 

Подальша оцінка активів за похідними фінансовими інструментами здійснюється за 

справедливою вартістю без будь-яких вирахувань, щодо витрат на операцію, які Банк може 

понести при продажу похідного фінансового інструменту, за винятком похідних 

інструментів, які індексовані стосовно інструментів власного капіталу, які не котируються 

та мають погашатися при прийняті цих інструментів, що їх слід оцінювати за собівартістю. 

 

Банк в звітному році не використовував у роботі похідні фінансові інструменти та 

хеджування операцій. 

 

Банк не укладав деривативних угод протягом 2015 року. 

 

Примітка 4.25. Залучені кошти 

 

До складу залучених коштів відносяться: 

 вклади (депозити) банків; 

 вклади (депозити) суб'єктів господарювання; 

 вклади (депозити) фізичних осіб. 

 

Строкові вклади (депозити) обліковуються на відповідних рахунках з обліку таких коштів в 

залежності від строку їх залучення та категорії депонента.  

 

Вклади на вимогу обліковуються за відповідними рахунками з обліку коштів на вимогу 

Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Якщо вклад на вимогу оформлений  

договором банківського вкладу, то цей рахунок – вкладний, якщо рахунок відкрито на 

підставі договору банківського рахунку, то цей рахунок – поточний (картковий). Вклад 

(депозит), залучений за договором банківського вкладу (депозиту), умовами якого 

встановлено строк зберігання вкладу (депозиту) та передбачено можливість неодноразового 

зняття вкладником частини вкладу (депозиту), обліковується як вклад (депозит) на вимогу.  
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Банк оцінює розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за 

справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов'язані з 

ініціюванням вкладів (депозитів). 

 

Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операцію та інші платежі, що 

безпосередньо пов'язані з визнанням фінансового інструменту, на рахунках дисконту 

(премії) за цим фінансовим інструментом. 

 

Банк оцінює вклади (депозити) після первісного визнання за амортизованою собівартістю з 

використанням ефективної ставки відсотка. 

 

Банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу 

розміщених вкладів (депозитів), на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення корисності, 

якщо є свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів 

унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і впливають на 

величину та/або строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від використання 

фінансового активу або групи фінансових активів. 

 

Банк припиняє визнання фінансового активу, якщо строк дії прав на грошові потоки від 

фінансового активу, що визначені умовами договору, закінчується. 

 

Проценти за вкладами (депозитами) нараховуються від дня, наступного за днем 

надходження вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або 

списанню з рахунка вкладника з інших підстав. У разі часткового поповнення коштів на 

вклад (депозит) сума та день поповнення не включається до розрахунку процентів. У разі 

часткового зняття коштів з вкладу (депозиту) проценти за цей день нараховуються тільки 

на суму залишку вкладу (депозиту). 

 

Проценти за вкладом (депозитом) можуть сплачуватися: 

 при поверненні депозиту; 

 періодично; 

 авансом. 
 

У разі сплати процентів при поверненні вкладу (депозиту), Банк щомісячно нараховує 

проценти за депозитом у встановленому внутрішніми нормативними документами порядку 

та сплачує в день повернення депозиту. 

 

При періодичній сплаті в залежності від умов договору банківського вкладу банк 

щомісячно нараховує проценти за вкладом (депозитом) у встановленому внутрішніми 

нормативними документами порядку та сплачує їх відповідно до договору.  

 

Проценти за вкладами (депозитами) в іноземній валюті нараховуються та сплачуються в 

іноземній валюті на умовах, визначених договором. 

 

Сума вкладу (депозиту) ураховується на вкладному (депозитному), поточному, 

кореспондентському рахунку до часу його повернення. 

 

У разі прийняття Банком вкладів (депозитів) в якості забезпечення за активними 

операціями банку, оформлюються відповідні договори майнових прав, вклади (депозити) 

продовжують обліковуватись за тими ж рахунками на умовах, визначених договором 

банківського вкладу. 
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Станом на 01.01.2016 року у складі залучених коштів  обліковувались кошти банків, кошти 

клієнтів на загальну суму 841 921 тис.грн.,  більш детально інформація щодо складу 

залучених коштів розміщена відповідно у примітках до фінансової звітності 13-14. 

 

Примітка 4.26. Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток і збиток. 

 

Станом на 01.01.2016 фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток і збиток, у банку відсутні. 

 

Примітка 4.27. Боргові цінні папери, емітовані банком. 

 

Станом на 01.01.2016 боргові цінні папери, емітовані банком, у банку відсутні. 

 

Примітка 4.28. Резерви за зобов’язаннями 

Банк формує резерв за наданими фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за 

позабалансовими рахунками таких груп: 

 

 гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам; 

 гарантії, що надані клієнтам; 

 зобов'язання з кредитування, що надані банкам; 

 зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам. 

 

Банк не формує резерву за зобов'язаннями з кредитування, що надані клієнтам (крім 

банків), які є відкличними і безризиковими, тобто умовами договору за якими визначено 

безумовне право банку без попереднього повідомлення боржника в односторонньому 

порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов'язань, у тому числі в 

разі погіршення фінансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним 

договірних зобов'язань перед банком, а також за наданими банком авалями податкових 

векселів. 

 

Банк на звітну дату розраховує розмір резерву за наданим фінансовим зобов'язанням як 

різницю між сумою коштів, необхідних для виконання банком цього зобов'язання, та 

сумою отриманої за ним винагороди і вартості забезпечення. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року сформовані резерви за наданими фінансовими 

зобов'язаннями у Банку відсутні. 

 

Примітка 4.29. Субординований борг 

 

Станом на 31.12.2015 року субординований борг Банком не залучався.  

 

Примітка 4.30. Податок на прибуток 

Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Податковим 

кодексом України та Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку 

банками України поточних і відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів, 

затверджених постановою Правління Національного банку України № 140 від 17.03.2009р. 

 

У податковому обліку розрізняються поточний податок на прибуток та відстрочений. 

Поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток, яка визначена у відповідності 

до податкового законодавства у звітному періоді. 
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Відстрочений податок на прибуток – сума податку на прибуток, яка визнана відстроченим 

податковим зобов’язанням і відстроченим податковим активом. 

 

Розрізняють постійні та тимчасові податкові різниці в процесі визначення 

оподатковуваного прибутку. 

 

Постійні податкові різниці - різниці в оцінці активів і зобов'язань, що виникають у звітному 

періоді, які не впливають на податок на прибуток в майбутніх періодах і не анулюються в 

наступних звітних періодах. 

 

До постійних різниць належить: 

- прибуток від продажу основних засобів в фінансовому обліку; 

- благодійна допомога бюджетним та неприбутковим організаціям (з врахуванням норм 

податкового діючого законодавства); 

- амортизація невиробничих основних засобів; 

- суми витрат на формування резервів сумнівних боргів; 

- інші витрати, з врахуванням норм податкового діючого законодавства. 

 

Тимчасові податкові різниці – різниці в оцінці активів і зобов'язань, що виникають у 

звітному періоді, впливають на податок на прибуток і анулюються в наступних звітних 

періодах. 

 

Тимчасові різниці призводять до виникнення у поточному періоді відстрочених податків - 

відстрочених податкових активів (ВПА) та відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ). 

 

Сума витрат з податку на прибуток за звітний рік визначається, виходячи з поточного 

податку на прибуток  з урахуванням змін  у складі  відстрочених податків: 

 

-  відстрочені податкові зобов’язання – збільшення (+), зменшення (-); 

-  відстрочені податкові активи – зменшення (+), збільшення (-). 

 

Поточний податок на прибуток визначається зобов’язанням у сумі, що підлягає сплаті за 

звітний період відповідно до податкового законодавства. 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно тимчасових різниць 

за методом балансових зобов’язань. 

 

Банк визнає ВПЗ щодо тимчасової різниці, що підлягає оподаткуванню, крім тих випадків, 

за яких різниця виникає внаслідок операцій первісного визнання: гудвілу; активу або 

зобов'язання в результаті господарських операцій, які не впливають на обліковий і 

податковий прибутки. 

 

Банк визнає ВПА в разі виникнення тимчасової різниці, яка підлягає вирахуванню, якщо в 

майбутньому очікується отримання податкового прибутку, за рахунок якого можна 

реалізувати оподатковувану тимчасову різницю та застосувати невикористані податкові 

збитки і пільги, з якими пов'язана ця тимчасова різниця, за винятком тих випадків, за яких 

ВПА виник унаслідок операції, яка не впливає ні на обліковий, ні на податковий прибутки. 

 

У 2015 році ставка податку на прибуток становила 18% від об’єкту оподаткування.  

 

Відстрочені податкові  зобов’язання станом на 01.01.2016 р. у банку  - відсутні. 

Відстрочені податкові  активи станом на 01.01.2016 р. у банку складають 46,2 тис.грн.. 
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Примітка 4.31. Статутний капітал та емісійні різниці 

Статутний капітал – капітал банку, який утворюється з суми номінальної вартості всіх 

розміщених акцій товариства. 

 

Статутний капітал Банку на кінець дня 31 грудня 2015 року складає 120 000 тис.грн. 

 

06.10.2015 та 29.10.2015 акціонерами банка  була проведена оплата за прості акції на 

загальну суму 25 000 000,00 гривень, до оприлюднення річної фінансової звітності випуск 

акцій не зареєстрований. 

 

Незареєстрований статутний капітал Банку на кінець дня 31 грудня 2015 року складає 

25 000,0 тис.грн. 

 

План капіталізації ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" розроблено згідно з вимогами Постанови 

Національного банку України "Про деякі питання діяльності банків" від 24.02.2015 року 

N129, затверджено Протоколами Правління та Спостережної Ради Банку від 09.02.2016 

року (Протоколи Правління та Спостережної Ради Банку від 09.02.2016 року №09/02/2016).  

У зв'язку із набранням чинності 09.04.2016 року Постанови Національного банку України 

"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" 

від 07.04.2016 року N242, якою внесено зміни до пункту 1 Постанови Правління 

Національного банку України від 06.08.2014 року N 464 "Про приведення статутного 

капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру" та пом'якшення 

вимог щодо збільшення обсягу статутного капіталу Банків План капіталізації ПАТ 

"ЄВРОПРОМБАНК" затверджено в новій редакції (Протоколи Правління та Спостережної 

Ради Банку від 12.04.2016 року №12/04/2016). 

 

Емісійних дохід виникає при перепродажі акцій  за ринковою вартістю. Різниця між 

ринковою вартістю і номіналом визнається як емісійний дохід або витратиі обліковується 

за рахунком 5010 «Емісійні різниці» або 5030 (5040) в разі недостатку коштів на рахунку 

5010. 

 

У разі негативного результату між номіналом акцій та ціною їх викупу (перепродажу), 

різниця списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, потім з рахунку 

5030 «Прибутки та збитки минулих років», а у разі нестачі з рахунку 5040 «Прибуток чи 

збиток минулого року, що очікують затвердження». 

 

У звітному році операції, за якими виникають емісійні різниці, в банку не проводились. 

Примітка 4.32. Привілейовані акції. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року привілейовані акції у Банку відсутні. 

Примітка 4.33. Власні акції банку, викуплені в акціонерів 

Банк може викупити власні акції у акціонера і перепродати їх іншомуакціонеру. У разі 

викупу власних акцій без продажу іншим акціонерамвиникає зменшення статутного 

капіталу банку. Це може бути можливо тільки на підставі рішення загальних зборів 

акціонерів, а також у разі ліквідації комерційного банку.Для обліку власних акцій, 

викуплених у акціонерів, застосовується рахунок 5002 «Власні акції банку, які придбані в 

акціонерів». За цим рахунком акції враховуються за номіналом.За дебетом рахунку 

проводяться суми вартості акцій, викуплених у власників.За кредитом проводяться суми 

знову реалізованих акцій або суми фактичногозменшення статутного капіталу.У 
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відповідності з інструкцією НБУ «Про організацію емісійно-касової роботи», викуплені в 

акціонерів акції зберігаються банком як готівка.Одночасно з продажем акцій здійснюється 

закриття та відкриття аналітичних рахунків акціонерів. Анулювання викуплених у 

акціонерів акцій проводиться за номінальною вартістю. 

 

Протягом 2015 року Банк не здійснював викуп акцій у акціонерів Банку. 

 

Примітка 4.34. Дивіденди 

 

У 2015 році виплата дивідендів за акціями банку не проводилась. 

 

Примітка 4.35. Визнання доходів та витрат 

 

Основними критеріями визнання  доходів та витрат є: 

- нарахування та відповідність доходів і витрат - відображення в бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності доходів і витрат під час їх виникнення незалежно від дати 

надходження або сплати грошових коштів та порівняння доходів звітного періоду з 

витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, з метою визначення фінансового 

результату звітного періоду;  

- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 

банку.  

 

Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності Банку 

якщо виконуються такі умови: 

 

- щодо активів та зобов’язань – є реальна заборгованість (процентні доходи/витрати), 

- щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно 

оцінений та при цьому є угода про надання (отримання) послуг або документи, що 

підтверджують повне (часткове) надання їх (комісійні доходи/витрати, результат 

торговельних операцій,  адміністративні витрати). 

 

Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, то Банк може не відображати 

їх за рахунками нарахованих доходів і витрат. 

 

Основною вимогою до фінансової звітності Банку щодо доходів і витрат є відповідність 

отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою 

отримання таких доходів, (витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені). 

 

Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний місяць, 

тобто відповідність витрат, що здійснені Банком, заробленим доходам оцінюється за 

результатами діяльності за місяць. 

 

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її 

учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного 

законодавства України. 

 

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції банку. 

Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. 

 

У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді 

процентів, роялті та дивідендів: 
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 проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та 

розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування 

відповідними активами або сум заборгованості Банку, 

 роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом 

відповідного договору, 

 дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату. 

 

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за 

наявності таких умов: 

 покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи; 

 Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами; 

 сума доходу може бути достовірно визначена; 

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

банку; 

 витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

 

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

визнаються витратами. 

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

- сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено 

відповідним договором; 

- сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на 

користь комітента, принципала тощо; 

- сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо; 

- надходження, що належать іншим особам; 

- надходження від первинного розміщення цінних паперів; 

- сума податку на додану вартість, інших податків і обов'язкових платежів, що 

підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 

 

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати: 

- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними 

договорами на користь комітента, принципала тощо; 

- попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг; 

- погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо; 

- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

У 2015 році Банк проводив політику, спрямовану на збільшення фінансового результату з 

метою одержання прибутку та доведення рівня рентабельності активів до категорії 

достатньо рентабельних банків. Прибуток банку за 2015 рік склав - 1263 тис.грн., який 

відповідає сумі нерозподіленого прибутку за 2015 рік. 

 

Облікова політика Банку спрямована на забезпечення: 

 

- чіткого дотримання єдиних принципів і правил нарахування та відображення в 

бухгалтерському обліку, а також у фінансовій звітності за відповідними рахунками (у 

розрізі видів операцій, фінансових інструментів, валют і контрагентів) процентних, 

комісійних та інших доходів і витрат, здійснення контролю за своєчасним 

надходженням нарахованих доходів та створення резервів під заборгованість за 

простроченими доходами; 
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- визначення спільно з позичальниками, іншими контрагентами Банку оптимальних та 

реальних строків нарахування (сплати) доходів з метою скорочення проміжків часу між 

строками їх нарахування та фактичної сплати; 

- оптимізації процентних і податкових витрат, здійснення контролю за 

адміністративними витратами, витратами на капітальні інвестиції, господарські та інші 

потреби в межах затверджених фінансових планів; 

- своєчасного застосування передбачених чинним законодавством правових важелів 

впливу на позичальників, які затримують сплату Банку нарахованих доходів, 

допускають значні розриви між нарахованими і сплаченими доходами. 

 

Процентні та комісійні доходи/витрати відображаються в бухгалтерському обліку через 

рахунки нарахованих доходів/витрат. Якщо дата нарахування та дата сплати співпадають, 

доходи/витрати відображаються на рахунках відповідно 6 чи 7 класу без їх нарахування, а 

саме: 

- у разі виконання одночасно таких умов: 

1. дата нарахування та дата сплати клієнтом доходів Банку співпадають, 

2. на рахунку, відкритому в Банку (клієнтському або внутрішньобанківському) є 

кошти, призначені для сплати доходів,   

3. у Банку є підстави для безспірного списання (стягнення) належних йому  

доходів,  

а б о  

1. дата нарахування та дата сплати клієнтом винагороди Банку співпадають, 

2. клієнт сплачує доходи самостійно, готівкою або шляхом безготівкового 

перерахування коштів,   

доходи  відображаються  в обліку методом прямого віднесення на рахунки 6 класу. 

- у разі, якщо на момент надання Банком послуги принаймні одна із вищевказаних 

умов не виконується, доходи відображаються на рахунках нарахованих доходів; при 

отриманні (списанні) від клієнтів відповідні кошти зараховуються на погашення 

заборгованості за нарахованими доходами. 

 

Комісійні доходи або витрати нараховуються пропорційно сумі активу або зобов’язання 

згідно тарифів банку. Комісійні доходи (витрати) – доходи (витрати) за наданими 

(отриманими) послугами, суми яких обчислюються пропорційно сумі активу чи 

зобов'язання незалежно від часу або є фіксованими,; до комісійних належать доходи 

(витрати) від кредитних операцій, операцій з цінними паперами, за розрахунково-касове 

обслуговування, за операціями на валютному ринку з купівлі-продажу іноземної валюти 

для власних потреб та клієнтів (контрагентів);   за операціями із цінними паперами від імені 

третіх осіб; за зберігання та управління цінними паперами; за відкриття рахунків; 

здійснення переказів; за позабалансовими операціями (надання гарантій, зобов'язань з 

кредитування тощо) та інші комісії за операціями, що визначаються ліцензією, наданою 

Національним банком України; комісії, що визнаються в складі первісної вартості 

фінансового активу (зобов'язання), впливають на визначення сум дисконту та премії за 

цими фінансовими інструментами та є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового 

інструмента. 

 

Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процентних доходів і витрат за 

класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. 

 

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною 

процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається за 

рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3. 
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Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з 

нарахуванням процентів. 

 

Різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних 

доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів (витрат) за 

фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номінальною 

вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку 

неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних 

доходів (витрат). 

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та 

відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають 

відшкодуванню. 

 

Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохід (витрати) за останні 2-3 дні місяця 

(наприклад, комісії за інкасаторські послуги, за послуги розрахунково-касового 

обслуговування тощо), то такий дохід (витрати) визнається наступного місяця. 

 

Доходи (витрати) за такими послугами, як РКО (комісії за РКО), здійснення валютно-

обмінних операцій, надання (отримання) консультацій, тощо, можуть визнаватися без 

відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) 

у звітному періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються). 

 

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-

розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування 

системою електронної пошти тощо) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди 

про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом 

нарахування. 

 

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після завершення 

кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і 

відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) 

здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги. 

 

Примітка 4.36. Переоцінка іноземної валюти 

 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті та банківських металах первісно оцінюються і 

відображаються в бухгалтерському обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми в 

іноземній валюті та банківських металах за офіційним (обліковим) курсом гривні до 

іноземних валют, банківських металів. 

 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті та банківських металах відображаються у 

фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом  на дату 

складання звітності або на дату їх визнання. 

 

Облік нарахованих доходів і витрат в іноземній валюті здійснюється в її номіналі на 

рахунках 1, 2, 3 класу. Подальша переоцінка нарахованих доходів і витрат здійснюється в 

кореспонденції з аналітичним рахунком «результат переоцінки рахунків у іноземній валюті 

та банківських металах» балансового рахунку 6204 «Результат від торгівлі іноземною 

валютою та банківськими металами». 

 

На кожну наступну після визнання дату балансу: 
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  усі монетарні статті в іноземній валюті та банківських металах відображаються в 

бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют та 

банківських металів на дату балансу; 

 немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за 

собівартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом 

гривні до іноземних валют та банківських металів на дату визнання (дату здійснення 

операції); 

 немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за 

справедливою вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним 

(обліковим) курсом гривні до іноземних валют та банківських металів на дату визначення 

їх справедливої вартості. 

Згідно з МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”,   немонетарні статті, зарахування яких до 

балансу пов’язане з операціями в іноземній валюті, відображаються у фінансовій звітності 

в гривнях за офіційним валютним курсом на дату здійснення операції: 

 

 вартість основних засобів і нематеріальних активів, малоцінних і 

швидкозношуваних предметів, сировини, матеріалів, устаткування, придбаних за іноземну 

валюту, оцінюється в грошовій одиниці України в сумі, обчисленій за офіційним валютним 

курсом на дату здійснення операції (дату визнання активу);  

 сума авансу в іноземній валюті, сплачена у рахунок платежів на придбання 

необоротних активів, при визначенні ціни таких активів перераховується в національну 

валюту України із застосуванням офіційного валютного курсу на дату сплати такого 

авансу; у разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові 

частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) 

вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із 

застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів; 

 у разі придбання необоротного активу на умовах оплати по факту поставки, його 

первісною вартістю є гривневий еквівалент іноземної валюти, що становить його вартість 

згідно з договірними умовами, за офіційним валютним курсом на дату складання вантажно-

митної декларації; 

 сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у 

рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і 

послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту 

звітності із застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу; у разі одержання від 

покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами 

покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) 

визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з 

послідовності одержання авансових платежів;  

 акції в іноземній валюті, що придбані з метою продажу, відображаються за 

офіційним валютним курсом на дату їх визнання в портфелі на продаж; 

 довгострокові вкладення в іноземній валюті в асоційовані і дочірні іноземні 

підприємства відображаються за офіційним валютним курсом на дату здійснення операції, 

тобто на дату внесення інвестицій;  

 довгострокові інвестиції в іноземні підприємства, в яких Банк не має істотної участі, 

відображаються за офіційним валютним курсом на дату визначення їх справедливої 

(ринкової) вартості. 

 

Статті балансу, за якими обліковуються боргові цінні папери, номіновані в іноземній 

валюті (депозитні сертифікати, облігації, векселі тощо), є монетарними, так як такі +цінні 

папери є формою довгострокової позики, яка підлягає погашенню у визначений строк 

грошовими коштами. 
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Статті доходів та витрат майбутніх періодів, що виникли в іноземній валюті і пов’язані з 

виконанням робіт чи наданням послуг, є немонетарними і обліковуються за офіційним 

валютним курсом на дату розрахунку, тобто фактичного їх отримання/сплати. 

 

Статті доходів та витрат майбутніх періодів, що виникли в іноземній валюті та банківських 

металах та пов’язані з активами і зобов’язаннями, які будуть отримані або сплачені у 

фіксованій сумі іноземної валюти та банківських металів, є монетарними і обліковуються за 

офіційним валютним курсом на дату складання балансу, а, отже, обліковуються в іноземній 

валюті та банківських металах та переоцінюються при кожній зміні офіційного курсу. 

 

Керівництво Банку та ризик-менеджмент банку веде виважену політику щодо ризику 

збитків унаслідок зміни курсу  іноземної валюти з метою недопущення даних збитків. 

 

Примітка 4.37.  Взаємозалік статей активів і зобов`язань 

 

У відповідності зі статтею 601 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.2003 року із 

змінами та доповненнями здійснюється взаємозалік статей активів і зобов'язань.З метою 

мінімізації ризиків за наданими кредитами позичальникам і, виходячи з принципу 

забезпеченості, ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» приймає грошове покриття кредиту у вигляді 

застави майнових прав на грошові кошти позичальника, який розміщується у вигляді 

депозиту в банку-кредиторі, за умови відповідності строків надання кредиту строкам 

залучення депозиту. Крім того, банк укладає договір з позичальником про заставу 

майнових прав на грошові кошти, що зберігаються на рахунках у банку, за якими 

надаєтьсяправо в разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитним 

договоромстягувати кошти з його рахунків на погашення цього боргу.При зарахуванні 

зустрічних однорідних вимог, зобов'язання припиняються,термін виконання яких настав, а 

також вимог, строк виконання якихне встановлений або визначений моментом 

пред'явлення вимоги, зобов'язанняприпиняються зарахуванням зустрічних однорідних 

вимог згідно заявлений згідно заяві однієї зі сторін. 

 

У звітному році взаємозалік статей активів і зобов'язань в банку не відбувався. 

 

Примітка 4.38. Активи, що перебувають у довірчому управлінні. 

 

Активи, що перебувають у довірчому управлінні, у 2015 році у банку відсутні. 

 

Примітка 4.39. Облік впливу інфляції. 

Підготовка окремої фінансової звітності вимагає від керівництва формування суджень, 

оцінок та припущень, які впливають на балансову вартість активів та зобов’язань, доходів 

та витрат, відображених у звітності. Незважаючи на те що оцінки базуються на інформації, 

яка є у керівництва щодо поточних подій та обставин, фактичні результати можуть 

відрізнятися від даних оцінок в залежності від різних припущень або умов. 

 

Оцінки і пов’язані з ними припущення регулярно переглядаються. Зміни в оцінках 

відображаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо зміна впливає лише 

на цей період, або в тому періоді, до якого відноситься зміна, і в майбутніх періодах, якщо 

зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди. 

 

У відповідності до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» економіка 

України вважалась гіперінфляційною до 31 грудня 2000 року. Оскільки офіційно економіка 

країни за 2015 рік не визнана гіперінфляційною то відповідно МСБО 29 до звітності не 

застосовується. 
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Примітка 4.40. Виплати працівникам та пов’язані з ними відрахування. 

 

Витрати на заробітну плату, внески до державного Пенсійного фонду України (нарахування 

та сплата єдиного соціального внеску), оплачувані щорічні відпустки, та допомога по 

тимчасовій непрацездатності, нараховуються в тому році, у якому відповідні послуги 

надавалися працівниками. Кошти, що перераховуються до загальнодержавних соціальних 

фондів, визнаються витратами Банку в міру їх здійснення. Суми відрахувань відносяться на 

витрати у тому періоді, в якому вони здійснюються, у складі витрат на персонал. В складі 

витрат на утримання персоналу відображаються витрати на формування резервів на оплату 

відпусток. Банк не має жодних інших зобов’язань за виплатами після звільнення 

працівників або інших істотних виплат, які потребують нарахування. 

 

Примітка 4.41. Інформація за операційними сегментами. 

 

Розподіл звітності за сегментами  відображено у примітці 26. 

 

Розподіл здійснено за критеріями належності клієнтів до виду банківського бізнесу, який 

надає визначені послуги. Віднесення  клієнтів до банківського бізнесу здійснено за 

принципом розподілу статей в балансі банку та призначенням рахунків відповідно до 

Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого Постановою 

Правління НБУ № 280 від 17 червня 2004 року зі змінами та доповненнями, а саме: звітні 

сегменти розподілені на послуги корпоративним клієнтам( залишки по рахунках активів та 

пасивів доходів і витрат, які пов’язані з діяльністю клієнтів – юридичних осіб  та фізичних 

осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність) ,послуги фізичним особам( залишки по 

рахунках пов’язані з обслуговуванням фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку 

діяльність), інші операції( віднесені рахунки доходів та витрат, які на пряму  не пов’язані з 

діяльністю клієнтів та їх обслуговуванням та неможливо обґрунтовано визначити їх 

приналежність до банківського бізнесу та які віднесені до складу нерозподілених статей). 

 

Розподіл також відповідає критеріям: 

 

 дохід сегмента від банківської діяльності за межами сегмента становить більшу 

частину його доходу; 

 дохід за сегментом становить більше 10% від загального доходу. 

 

Нерозподілені активи: сума коштів в НБУ та готівки – 45184 тис. грн.,витрати майбутніх 

періодів – 61 тис. грн., запаси матеріальних цінностей на складі та у підзвітних осіб – 31 

тис. грн., дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку – 15 тис. грн., 

розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 512 тис. грн., основні засоби та 

нематеріальні активи – 28272 тис. грн.,  нараховані доходи за кредитами 75841 тис. грн. 

 

Нерозподілені зобов’язання: розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 3 638 

тис.грн.,сума  нарахованих витрат за коштами клієнтів – 2905 тис. грн., нараховані витрати 

– 81 тис. грн. 

 

Загальні адміністративні витрати, капітальні інвестиції, амортизаційні відрахування 

розподілені між сегментами на пропорційній основі. 

 

 Ціноутворення за між сегментними операціями та розподіл доходів та витрат за 

сегментами з урахуванням внутрішніх трансфертних цін не здійснювалось. 

 

Зміни в облікову політику щодо розподілу за сегментами не вносились. 
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На підставі підрахунку долі сегмента в цих статтях встановлені пропорції. В 2015 році долі 

сегментів були наступними: послуги корпоративним клієнтам 55,07 %, послуги фізичним 

особам –36,47 %, інвестиційна банківська діяльність -  0,16 %, інші операції – 8,3%.  

 

Примітка 4.42. Операції з пов’язаними особами. 

 

Для цілей даної фінансової інформації сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона 

має можливість контролювати іншу сторону, вони знаходяться під спільним контролем або 

мають суттєвий вплив на прийняття фінансових та управлінських рішень. 

 

У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними особами. 

 

МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за 

справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб 

визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими ставками, 

використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення 

щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної 

ставки. 

 

Інформація з пов’язаними особами розкрита в Примітці 32 даного звіту. 

 

Примітка 4.43. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення 

суттєвих помилок. 

 

Облікова політика Банку в 2015 році зберігала всі принципи і методи оцінки статей балансу 

та врахувала вимоги МСБО 1 «Подання фінансової звітності», яка стала обов’язковою з 1 

січня 2012 року.  

 

У зв'язку зі змінами, що вносилися до нормативно-правових документів Національного 

банку України та стосувалися правил ведення бухгалтерського обліку та застосування 

рахунків бухгалтерського обліку для відображення окремих банківських операцій 

ПРАВЛІННЯМ ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» від  30 листопада 2015 р., № 30/11/2015 була затверджена 

Облікова політика ПАТ  «ЄВРОПРОМБАНК» , яка введена в дію з 01.12.2015 р. 

 

Для забезпечення складання та подання користувачам реальної фінансової звітності банк 

здійснює виправлення помилок, уносить та розкриває інші зміни у фінансовій звітності. 

 

Коригування фінансової звітності здійснюється стосовно подій, що відбулися після дати 

балансу. Розкриття змін та виправлення суттєвих помилок у фінансовій звітності   

здійснюється  відповідно до основних вимог Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку № 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” та Постанови Правління 

НБУ № 373 від 24.10.2011р. про затвердження “Положення про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України”. 

 

Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про умови, що існували на 

дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов'язань. Коригування 

активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в 

обліку звітного періоду. Ці коригуючи проводки відображають уточнення оцінки 

відповідних статей унаслідок подій після дати балансу. 

 

Коригуючі проводки здійснюються із застосуванням принципу суттєвості. Суттєвість 

залежить від обсягу статті та суми помилки, яка допускається в сумі статті фінансового 
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звіту, а також ступеня точності, який вимагається під час оцінки суми статей фінансового 

звіту. Банк здійснює коригування сум, зазначених у його фінансових звітах, суттєвих - в 

обов'язковому порядку. 

 

За звітний період в банку не мали місце випадки виправлення суттєвих помилок та 

виправлення статей фінансової звітності минулих періодів. 

 

Коригування статей звітів, фактів повторного надання зіставленої інформації у фінансових 

звітах за 2015 рік у Банку не було. 
 

Примітка 4.44. Суттєві облікові судження та оцінки, їх вплив на визнання активів та 

зобов'язань. 
 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки за історичною вартістю. 

 

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від керівництва Банку 

використовувати оцінки і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і 

зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань на дату фінансової звітності, а також 

враховані суми прибутку за звітний період. Дані оцінки та припущення ґрунтуються на 

інформації, наявній на дату випуску фінансової звітності. Дійсні результати можуть 

відрізнятися від вищевказаних оцінок та припущень.  

 

Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у 

фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування 

балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, 

включають: 

 

Збитки від знецінення кредитів та авансів. Банк регулярно аналізує свої кредитні 

портфелі для оцінки знецінення. При визначенні того, чи необхідно відображати збиток від 

знецінення у звіті про фінансові результати, Банк використовує припущення щодо того, чи 

є у наявності дані, які вказують на зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків від 

кредитного портфелю, яке можна виміряти до того, як це зменшення можна зіставити з 

конкретним активом у цьому портфелі. Такі ознаки можуть включати існуючі дані, що 

вказують на негативні зміни платоспроможності позичальників, що входять до складу 

групи, або національних чи місцевих економічних умов, що співвідносяться з дефолтами по 

активах у групі.  Керівництво використовує оцінки, які базуються на попередньому досвіді 

збитків для активів із характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками 

знецінення, схожими з даним портфелем, при визначенні майбутніх грошових потоків. 

Методологія та припущення, що використовуються для оцінки як строків, так і сум 

майбутніх грошових потоків, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої різниці 

між оцінкою збитків та фактичним досвідом збитків. 

 

Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності 

Банк здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові 

інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного 

ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за 

ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження. Підставою 

для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними 

сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.  
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Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті  стандарти 

 

З 1.01.2012 року Банк прийняв МСФЗ 1 « Перше вживання МСФЗ». Перша фінансова 

звітність Банку, відповідна МСФЗ була складена  за 2012 рік  за станом на 31.12.2012 р.  

Надання і розкриття інформації за 2015 рік  відповідає вимогам МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності» та вимогам МСФЗ, які діяли на 01.01.2015.  Порівняльна інформація 

представлена відносно одного передування періоду – 2014 рік.  

 

Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в 

попередньому звітному році. 

 

Нові стандарти, які наведені нижче та поправки до стандартів, внесені в рамках щорічного 

проекту «Удосконалення МСФЗ», стали обов’язковими для Банку з 1 січня 2015 року і не 

вплинули на облікову політику, фінансовий стан або результати діяльності Банку: 

 

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам»  

МСБО 19 вимагає, щоб при обліку програм з визначеними виплатами організація 

враховувала  внески з боку працівників і третіх осіб. Якщо внески пов'язані із наданням 

послуг, вони повинні відноситися до періодів надання послуг в якості від’ємної 

винагороди. Дані поправки роз'яснюють, що якщо сума внесків не залежить від кількості 

років надання послуг, організація може визнавати такі внески в якості зменшення вартості 

послуг в тому періоді, в якому надані відповідні послуги, замість віднесення внесків на 

періоди надання послуг. Ця поправка набрала чинності для річних звітних  періодів, що 

починаються  1 липня 2014 або після цієї дати. Ця поправка не може бути застосована до 

діяльності Банку, оскільки Банк не має програм з визначеними виплатами, що 

передбачають внески з боку працівників або третіх осіб. 

 

Щорічні удосконалення (2010-2012)  

МСБО 16 Основні засоби та МСБО 38  Нематеріальні активи: Метод переоцінки - 

пропорційний перерахунок накопиченої амортизації 

МСБО 24 Розкриття інформації про пов'язані сторони: Ключовий управлінський персонал  

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій: Визначення «умов набуття прав» 

МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Бухгалтерський облік умовної компенсації при об’єднанні 

бізнесу 

МСФЗ 8 Операційні сегменти: Приведення загальної суми активів звітних сегментів до 

суми активів суб’єкта  

МСФЗ 8 Операційні сегменти: Узагальнення операційних сегментів  

 

Щорічні удосконалення (2011-2013)  

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість: Роз'яснення взаємозв'язку між МСФЗ 3 Об'єднання 

бізнесу та МСБО 40 Інвестиційна нерухомість, в частині віднесення нерухомості до складу 

інвестиційної або такої, яку займає власник нерухомості 

МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Обсяг виключень для спільних підприємств  

МСФЗ 13 Оцінка за справедливою вартістю: Короткострокові дебіторська та кредиторська 

заборгованості  

 

Нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Банком у 

майбутньому, наведено нижче.  

Були опубліковані наступні окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими 

для застосування Банком у звітних періодах, що починаються з 1 січня 2016 року або після 

цієї дати.  

Банк не застосовував ці стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового 

застосування.  
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МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами 

і замінює МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції. 

Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку 

хеджування. МСФЗ  9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 

січня 2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. 

Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ  9 (2009, 2010 і 2013) допускається, 

якщо дата першого застосування припадає на період до 1 лютого 2015 

Вплив МСФЗ  9 на класифікацію та оцінку фінансових активів та фінансових зобов'язань 

Банку наразі оцінюється. 

 

МСФЗ 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць» 

МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких 

підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних 

ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відкладених 

тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ 

14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті 

про фінансовий стан, а руху по таким рахункам - окремими рядками у звіті про прибутки 

або збитки і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер 

тарифного регулювання та пов'язаних з ними ризиками, а також про вплив такого 

регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ  14 набуває чинності для річних 

звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. 

 

Оскільки Банк не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний до його 

фінансової звітності. 

 

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 

МСФЗ 15 був випущений в травні 2014 р і передбачає нову модель, що включає п'ять 

етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ  15 

виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація 

очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ  15 

передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки. 

 

Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі 

вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Даний стандарт не застосовується щодо 

виручки по договорам страхування, що підпадають в сферу застосування МСФЗ 4 

«Договори страхування», по договорам оренди, що підпадають в сферу застосування МСБО 

17 «Оренда», а також виручки, що виникає по відношенню до фінансових інструментів та 

інших договірних прав та обов’язків, що підпадають в сферу діяльності МСФЗ 9 «фінансові 

інструменти». 

 

Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після 

цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого 

ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування.  

 

В даний час Банк оцінює вплив МСФЗ  15 і планує застосувати новий стандарт на 

відповідну дату набрання чинності. 

 

МСФЗ 16 «Оренда» 

МСФЗ 16 був випущений в січні 2016 року і застосовується до річних звітних періодів, які 

починаються 1 січня 2019 або після цієї дати. Дозволяється застосування до цієї дати, якщо 
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МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» також застосовується. 

МСФЗ 16 замінює МСБО 17 «Оренда» і пов'язане з ним керівництво по застосуванню. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття оренди, з 

метою забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали відповідну інформацію, 

яка достовірно представляє ці операції. 

МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявності контролю з метою ідентифікації 

оренди, розрізняючи операції з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи 

контролюється актив орендарем. 

 

Запроваджуються суттєві зміни в бухгалтерському обліку в орендаря, - зникає різниця між 

операційною і фінансовою орендою, в той же час по відношенню до всіх договорів оренди 

визнаються як активи, так і зобов'язання (однак існують виключення, які стосуються 

короткострокової оренди та оренди активів з низькою вартістю). 

 

На противагу цьому, стандарт не містить істотних змін у бухгалтерському обліку в 

орендодавців. 

 

В даний час Банк почав оцінювати вплив МСФЗ 16 і планує його застосувати на відповідну 

дату набрання чинності. 

 

Поправки до МСФЗ  11 «Спільна діяльність» - «Облік придбань часток участі у 

спільних операціях» 

Поправки до МСФЗ  11 вимагають, щоб учасник спільних операцій відображав придбання 

частки участі у спільній операції, діяльність якої являє собою бізнес згідно визначення 

даного терміну за МСФЗ 3, згідно з відповідними принципами МСФЗ  3 для обліку 

об'єднань бізнесу. Поправки також роз'яснюють, що раніше існуючі частки участі в 

спільній операції не переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же 

спільній операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ  11 було 

включено виключення зі сфери застосування, згідно з яким дані поправки не 

застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи організацію, 

що звітує), знаходяться під спільним контролем однієї і тієї ж кінцевої контролюючої 

сторони. 

 

Поправки застосовуються як щодо придбання первісної частки участі в спільній операції, 

так і щодо придбання додаткових часток у тій же спільній операції і набирають чинності на 

перспективній основі для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, 

при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть 

вплив на фінансову звітність Банку. 

 

Поправки до МСБО 16 та МСБО 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації» 

Поправки роз'яснюють принципи МСБО 16 та МСБО 38, які полягають в тому, що виручка 

відображає структуру економічних вигід, які генеруються в результаті діяльності бізнесу 

(частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання 

активу. В результаті метод, що базується на виручці не може використовуватися для 

амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідких випадках для 

амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі для 

річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається 

дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть вплив на фінансову 

звітність Банку, оскільки Банк не використовував оснований на виручці метод для 

амортизації своїх необоротних активів. 
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Поправки до МСБО 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах» 

Поправки дозволяють організаціям використовувати метод пайової участі для обліку 

інвестицій у дочірні організації, спільні підприємства та залежні організації в окремій 

фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСБО і приймають рішення про 

перехід на метод пайової участі у своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть 

застосовувати цю зміну ретроспективно. Організації, що вперше застосовують МСФЗ і 

приймаючі рішення про використання методу участі в своїй окремій фінансовій звітності, 

зобов'язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають 

чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому 

допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть вплив на 

фінансову звітність Банку. 

 

Щорічні удосконалення (2011-2013)  

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2016. Документ 

включає в себе наступні поправки: 

 

МСФЗ 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність» 

Вибуття активів (або груп вибуття) здійснюється, як правило, через продаж або розподіл 

власникам. Поправка роз'яснює, що перехід від одного методу вибуття на інший повинен 

вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, 

застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка повинна 

застосовуватися перспективно. 

 

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 

 

(i) Договори на обслуговування 

Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає виплату винагороди, 

може являти собою триваючу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності 

розкриття інформації, організація повинна оцінити характер винагороди та угоди 

відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які договори 

на обслуговування являють собою триваючу участь, повинна бути проведена 

ретроспективно. Однак розкриття інформації не є необхідним для періодів, що 

починаються до річного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку. 

 

(ii) Застосування поправок до МСФЗ 7 у скороченій проміжній фінансовій звітності 

Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються 

до скороченої проміжної фінансової звітності за винятком випадків, коли така інформація 

представляє собою значні оновлення інформації, відображеної в останньому річному звіті. 

Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно. 

 

МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» 

Поправка роз'яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних облігацій 

оцінюється на основі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація 

випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, 

деномінованих в певній валюті, необхідно використовувати ставки за державними 

облігаціями. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно. 

 

МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» 

Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або у 

проміжній фінансовій звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту 

(наприклад, в коментарях керівництва або у звіті щодо оцінки ризиків) із зазначенням 

відповідних перехресних посилань у проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в 

проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах і 
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в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка повинна застосовуватися 

ретроспективно. 

 

Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку. 

 

Поправки до МСБО 1 «Ініціатива у сфері розкриття інформації» 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» швидше роз'яснюють, а не значно 

змінюють, існуючі вимоги МСБО 1. Поправки роз'яснюють наступне: 

Вимоги до суттєвості МСБО 1; 

 

Визначені статті в звіті/(ах) про прибуток та збиток та інший сукупний доход і в звіті про 

фінансовий стан можуть бути розподілені на окремі складові; 

 

У організацій є гнучка можливість щодо вибору порядку представлення приміток до 

фінансової звітності; 

 

Частка іншого сукупного доходу залежних організацій та спільних підприємств, які 

обліковуються за методом пайової участі, повинна представлятися агреговано в рамках 

однієї статті і класифікуватися в якості статей, які будуть або не будуть згодом 

перекласифіковані до складу прибутку або збитку. 

 

Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових 

проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті/(ах) про прибуток та збиток і 

інший сукупний дохід. Дані поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи 

1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 

Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку. 

 

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 щодо суб’єктів інвестиційної діяльності: 

застосування виключення з вимоги про консолідацію 

Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятків щодо суб’єктів 

інвестиційної діяльності згідно з МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що 

виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до 

материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, яка 

оцінює свої дочірні організації за справедливою вартістю. 

 

Крім цього, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така 

дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і 

надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації 

інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСБО 28 

дозволяють інвестору при застосуванні методу участі зберегти оцінку за справедливою 

вартістю, застосовану його залежною організацією або спільним підприємством, які 

являються інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх 

організаціях. 

 

Ці поправки повинні застосовуватися ретроспективно і набирають чинності для річних 

періодів, починаючи 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність 

Банку. 

Оцінки, що застосувалися за звітний 2015 рік та попередній період – 2014 рік, відповідають  

вимогам  МСФЗ, тому банк не проводив трансформацію фінансової звітності за 2015 рік. 
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Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Готівкові кошти 1 432 65 

2 

Кошти в Національному банку України (крім 

обов'язкових резервів)  30 574 2 174 

3 

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 

овернайт у банках: 13 664 70 

3.1 України 13 664 70 

4 Резерв під непідтверджені готівкові кошти (76)   0  

5 

Резерв під знецінення коштів на кореспондентських 

рахунках (410)   0  

6 Усього грошових коштів та їх еквівалентів  45 184 2 310 

 

Примітка 7. Кошти в інших банках 

 

Таблиця 7.1. Аналіз  зміни  резерву  під знецінення коштів в інших банках 

(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 

31.12.2015 31.12.2014 

кошти в 

інших 

банках 

договори 

зворотного 

репо 

кошти в 

інших 

банках 

договори 

зворотного 

репо 

1 2 3 4 5 6 

1 

Резерв під знецінення 

станом на початок періоду 0 0 0 (546) 

2 

Зменшення резерву під 

знецінення протягом 

періоду 0 0 0 546 

 

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Кредити, надані юридичним особам 1 125 708 931 363 

2 Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби 2 592 3 463 

3 Інші кредити, надані фізичним особам 0 35 

4 Резерв під знецінення кредитів (157 799) (91 409) 

5 Усього кредитів за мінусом резервів 970 501 843 452 

 

У Банку не має  цінних паперів, які є забезпеченням кредитів та заборгованості клієнтів за 

операціями репо. 
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Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний період 

(тис.грн.) 

Ряд 

ок 
Рух резервів 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Інші 

кредити, 

надані 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Залишок станом на початок 

періоду 
(88 076) (3 315) (18) (91 409) 

2 
Збільшення/(зменшення) резерву 

під знецінення протягом періоду 
(63 233) 748 18 (62 467) 

3 
Вплив перерахунку у валюту 

подання звітності 
(3 923) 0 0 (3 923) 

4 
Залишок станом на кінець 

періоду 
(155 232) (2 567) 0 (157 799) 

 

Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній період 

(тис.грн.) 

Ряд 

ок 
Рух резервів 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Інші 

кредити, 

надані 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Залишок станом на початок 

періоду 
(50 235) (1 114) (12) (51 361) 

2 
Збільшення/(зменшення) резерву 

під знецінення протягом періоду 
(37 841) (2 201) (6) (40 048) 

3 
Залишок станом на кінець 

періоду 
(88 076) (3 315) (18) (91 409) 

 

Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

(тис.грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
31.12.2015 31.12.2014 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 Державне управління - - - - 

2 
Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
- - 214 802 23% 

3 
Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 
- - 20 272 2% 

4 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку 
620 714 55% 354 622 38% 

5 Фізичні особи 2 592 0% 3 498 0% 

6 Інші* 504 994 45% 341 667 37% 

7 
Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
1 128 300 100% 934 861 100% 

* Інші         
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Рядок Вид економічної діяльності 
31.12.2015 31.12.2014 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

6.1 
Виробництво харчових продуктiв, 

напоїв та тютюнових виробів 
33 831 3% 32 976 4% 

6.2 

Металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів, 

крім машин i устаткування 

132 239 12% 86 618 9% 

6.3 Iншiгалузiпереробної промисловості 106 715 9% 37 747 4% 

6.4 
Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрськадіяльність 
122 244 11% 109 569 12% 

6.5 Iншi види економічної діяльності 109 965 10% 74 757 8% 

 Усього інші 504 994 45% 341 667 37% 

 

Зміна структури кредитів за видами економічної діяльності відбулася в зв'язку зі зміною 

підприємствами основного виду економічної діяльності 

 

Таблиця 8.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за звітний період 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Інші 

кредити, 

надані 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Незабезпечені кредити 14217 2592 0 16809 

2 Кредити, забезпечені 482310 0 0 482310 

2.1 грошовими коштами 482 310 0 0 482 310 

3 

Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів без 

резервів 

496527 2592 0 16809 

 

Таблиця 8.6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за попередній період 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Інші 

кредити, 

надані 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Незабезпечені кредити 375 836 1 877 35 377 748 

2 Кредити, забезпечені 555 527 1 586 0 557 113 

2.1 грошовими коштами 394 552 0 0 394 552 

2.2 нерухомим майном 55 311 606 0 55 917 

2.2.1 у т.ч. житлового призначення 0 150 0 150 

2.3 гарантіями і поручительствами 0 942 0 942 

2.4 іншими активами 105 664 38 0 105 702 

3 

Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів без 

резервів 

931 363 3 463 35 934 861 
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Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний період 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, надані 

фізичним особам 

на поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Непрострочені та не знецінені 1 125 708 0 1 125 708 

1.1 
великі позичальники з кредитною 

історією більше двох років 
458 045 0 458 045 

1.2 нові великі позичальники 54 595 0 54 595 

1.3 кредити середнім компаніям 78 941 0 78 941 

1.4 кредити малим компаніям 534 127 0 534 127 

2 
Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі 
0 2 592 2 592 

2.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 4 4 

2.2 
із затримкою платежу від 32 до 

92 днів 
0 123 123 

2.3 
із затримкою платежу від 93 до 

183 днів 
0 19 19 

2.4 
із затримкою платежу від 184 до 

365 (366) днів 
0 21 21 

2.5 
із затримкою платежу більше ніж 

366 (367) днів 
0 2 425 2 425 

3 
Загальна сума кредитів до 

вирахування резервів 
1 125 708 2 592 1 128 300 

4 
Резерв під знецінення за 

кредитами 
155 232 2 567 157 799 

5 
Усього кредитів за мінусом 

резервів 
970 476 25 970 501 

 

 

Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, 

що надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Інші 

кредити , 

що 

надані 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Непрострочені та не знецінені 931 363 0 12 931 375 

1.1 

великі позичальники з 

кредитною історією більше 

двох років 

324 958 0 0 324 958 

1.2 нові великі позичальники 52 972 0 0 52 972 

1.3 кредити середнім компаніям 76 345 0 0 76 345 

1.4 кредити малим компаніям 477 088 0 0 477 088 

1.5 інші кредити фізичним особам 0 0 12 12 

2 Прострочені, але незнецінені-
3
 0 1 790 0 1 790 
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Рядок Найменування статті 

Кредити, 

що надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Інші 

кредити , 

що 

надані 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

2.1 
із затримкою платежу від 93 до 

183 днів 
0 1 102 0 1 102 

2.2 
із затримкою платежу від 184 

до 365 (366) днів 
0 688 0 688 

3 
Знецінені кредити, які оцінені 

на індивідуальній основі 
0 1 673 23 1 696 

3.1 
із затримкою платежу від 32 до 

92 днів 
0 108 0 108 

3.2 
із затримкою платежу від 93 до 

183 днів 
0 302 23 325 

3.3 
із затримкою платежу від 184 

до 365 (366) днів 
0 77 0 77 

3.4 
із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів 
0 1 186 0 1 186 

4 
Загальна сума кредитів до 

вирахування резервів 
931 363 3 463 35 934 861 

5 
Резерв під знецінення за 

кредитами 
(88 076) (3 315) (18) (91 409) 

6 
Усього кредитів за мінусом 

резервів 
843 287 148 17 843 452 

 

Таблиця 8.9. Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 

Балансова 

вартість 

кредитів 

Очікувані грошові 

потоки від реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив застави 

1 2 3 4 5 = 3 - 4 

1 

Кредити, надані юридичним 

особам 1 125 708 482310 643398 

2 

Кредити, надані фізичним 

особам на поточні потреби 2 592 0 2592 

3 Усього кредитів 1 128 300 482310 645990 
 

 

Банк використовує ринкову вартість заставленого майна, яка визначена за порівняльним 

методичним підходом згідно законодавства України та внутрішніх нормативних документів 

Банку. 
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Таблиця 8.10. Вплив вартості застави на якість кредиту за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Балансова 

вартість 

кредитів 

Очікувані 

грошові потоки 

від реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив 

застави 

1 2 3 4 5=3-4 

1 Кредити, надані юридичним особам 931 363 555 527 375 836 

2 
Кредити, надані фізичним особам на 

поточні потреби 
3 463 1 586 1 877 

3 Інші кредити фізичним особам 35 0 35 

4 Усього кредитів 934 861 557 113 377 748 

 

Примітка 9. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

 

Таблиця 9.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Депозитні сертифікати Національного банку України 3 001 0 

2 

Усього цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за мінусом резервів 3 001 0 

 

Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за звітний період 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 
Депозитні 

сертифікати 
Усього 

1 2 3 4 

1 Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені 3 001 3 001 

1.1 Державні установи та підприємства 3 001 3 001 

1.2 ті, що не мають рейтингу 3 001 3 001 

2 

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення 0 0 

3 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за мінусом резервів 3 001 3 001 
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Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис.грн.) 

Ряд 

ок 
Назва статті 

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні засоби 

та 

нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Балансова вартість на 

01.01.2014 
28 084 821 450 9 140 80 0 738 30 322 

1.1 
первісна (переоцінена) 

вартість 
29 824 1 370 839 38 242 164 0 1 557 34 034 

1.2 
знос на початок попереднього 

періоду 
(1740) (549) (389) (29) (102) (84) 0 (819) (3712) 

2 Надходження 0 72 345 36 15 118 341 0 927 

3 

Капітальні інвестиції на 

добудову основних засобів та 

вдосконалення 

нематеріальних активів 

0 3 0 0 0 34 0 0 37 

4 Інші переведення 0 14 0 0 0 0              (14) 0 0 

5 Вибуття  0 0 0 0 0  (15)  0 0  (15)  

6 Амортизаційні відрахування  (1492)   (186)   (214)   (5)   (30)   (72)  0  (146)   (2 145) 

7 
Балансова вартість на 

31.12.2014 
26592 721 581 40 125 111 327 592 29089 

7.1 
первісна (переоцінена) 

вартість 
29824 1456 1184 74 257 248 327 1557 34927 

7.2 

знос на кінець попереднього 

періоду (на початок звітного 

періоду) 

(3232) (735) (603) (34) (132) (137) 0 (965) (5838) 

8 Надходження 0 603 0 0 573 63 0 127 1366 

9 Інші переведення 0 327 0 0 0 0            (327) 0 0 

10 Вибуття  0 0 0               (2) 0         (15) 0 0       (17) 

11 Амортизаційні відрахування   (1 490)      (266)     (218)         (7)   (55)         (55) 0       (93)  (2 184) 
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Ряд 

ок 
Назва статті 

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні засоби 

та 

нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 
Балансова вартість на 

31.12.2015 
25102 1384 363 33 643 121 0 626 28272 

12.1 
первісна (переоцінена) 

вартість 
29824 2386 1184 72 830 296 0 1684 36276 

12.2 
знос на кінець звітного 

періоду 
 (4 722)   (1 002)     (821)              (39)  (187)       (175) 0   (1 058)  (8 004) 

 

 

Банк зазначає наступне:     

 - вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження щодо володіння, 

користування та розпорядження-0,00 

 - вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів -  0,00;    

 - залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)- 0,00;    

 - залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж-0,00;    

 - первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів   -   1428,0 тис.грн.;    

 - вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності-0,00;    

 - вартість створених нематеріальних активів-0,00;    

 - збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок,  

а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі - 0,00. 
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Примітка 11. Інші фінансові активи 

 

Таблиця 11.1. Інші фінансові активи 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Грошові кошти з обмеженим правом використання 212 94 

2 Інші фінансові активи 6 5 

3 Резерв під знецінення інших фінансових активів (11) (5) 

4 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 207 94 

 

Залишки грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженим правом їх використання 

знаходяться  на рахунку Гарантійного фонду  за  операціями з картками міжнародних  

платіжних систем у банку-спонсора ПУМБ .   

 

Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний 

період 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Грошові кошти 

з обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок за станом на початок періоду 0         (5)       (5) 

2 
Збільшеннярезерву під знецінення 

протягом періоду 
          (6) 0        (6) 

3 Залишок за станом на кінець періоду           (6)         (5)      (11) 

 

Таблиця 11.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній 

період 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Рух резервів 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

1 Залишок за станом на початок періоду (27) (27) 

2 Зменшення резерву під знецінення протягом періоду 22 22 

3 Залишок за станом на кінець періоду      (5)      (5) 

 

Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період 

(тис. грн.) 

Рядoк Найменування статті 

Грошові кошти 

з обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 
Непрострочена та незнецінена 

заборгованість: 
212 0 212 

1.1 
Великі клієнти з кредитною історією 

більше 2 років 
212 0 212 

2 Прострочена, але незнецінена: 0 1 1 
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Рядoк Найменування статті 

Грошові кошти 

з обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 5 

2.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 1 1 

3 
Заборгованість знецінена на 

індивідуальні й основі: 
0 5 5 

3.1 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 5 5 

4 
Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 
212 6 218 

5 
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
(6) (5) (11) 

6 
Усього інших фінансових активів за 

мінусом резерву 
206 1 207 

 

Таблиця 11.5 Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

1 Непрострочена та незнецінена заборгованість: 96 96 

1.1 Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років 94 94 

1.2 Малі компанії 2 2 

2 Прострочена, але незнецінена: 3 3 

2.1 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 3 3 

3 
Усього інших фінансових активів до вирахування 

резерву 
99 99 

4 Резерв під знецінення інших фінансових активів  (5)   (5)  

5 Усього інших фінансових активів за мінусом резерву       94      94  

 

Примітка 12. Інші активи 

 

Таблиця 12.1. Інші активи 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів 0 388 

2 Передоплата за послуги 77 88 

3 Інші активи* 32 132 

4 Резерв під інші активи (4) (203) 

5 Усього інших активів за мінусом резервів 105 405 

 *Інші активи    

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

3.1 Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб 32 46 

3.2 Податки та обов’язкові платежі окрім податку на 

прибуток  

0 2 

3.3 Дебіторська за розрахунками з іншими особами 0 84 

 Усього 32 132 
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Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Дебіторська 

заборгованість 

з придбання 

активів 

Передоплата 

за послуги 

Інші 

активи 

1 2 3 4 5 

1 

Залишок за станом на початок 

періоду 
(165) (7) (31) 

2 
Зменшення резерву під знецінення 

протягом періоду 
165 3 31 

3 
Залишок за станом на кінець 

періоду 
0 (4) 0 

 

Таблиця 12.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за попередній  рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Дебіторська 

заборгованість 

з придбання 

активів 

Передоплата 

за послуги 

Інші 

активи 

1 2 3 4 5 

1 

Залишок за станом на початок 

періоду 
0 0 0 

2 
Збільшення резерву під знецінення 

протягом періоду 
             (165)   (7)      (31) 

3 
Залишок за станом на кінець 

періоду 
             (165)        (7)   (31) 

 

Примітка 13. Кошти банків 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Кредити, що отримані 599 1 245 

1.1 короткострокові  599 1 245 

2 Прострочені залучені кошти інших банків  0 8 133 

3 Усього коштів інших банків 599 9 378 

 

Невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів 

за ним не було. 

 

Примітка 14. Кошти клієнтів 

 

Таблиця 14.1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Державні та громадські організації: 4  1 112  

1.1 Поточні рахунки 4  450  

1.2 Строкові кошти 0  662  

2 Інші юридичні особи 149 326  195 888  
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Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

2.1 Поточні рахунки 29 603  10 628  

2.2 Строкові кошти 119 723  185 259  

3 Фізичні особи: 691 992  529 910  

3.1 Поточні рахунки 49 360  183 856  

3.2 Строкові кошти 642 632  346 054  

4 Усього коштів клієнтів 841 322  726 909  

 

Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
31.12.2015 31.12.2014 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 Державне управління 4  0,00% 1 112  0,15% 

2 
Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
1  

0,00% 
26  

0,00% 

3 Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання послуг 
1  0,00% 153  0,02% 

4 

Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

149 242  17,74% 99 746  13,72% 

5 
Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
82  0,01% 83  0,01% 

6 Фізичні особи 691 992  82,25% 529 910  72,90% 

7 Інші 0  0,00% 95 881  13,19% 

8 Усього коштів клієнтів 841 322  100,00% 726 909  100,00% 

 

Інші 
    

7.1 видобування кам’яного вугілля 0  0,00% 2 556 0,35% 

7.2 виробництво та переробка продуктів 0  0,00% 
2,4 0,00% 

7.3 
Виробництво із пластмас,кераміки 

продуктів нафтопереробки та ін 
0  0,00% 

92 424 12,71% 

7.4 
виробництвочавуна, 

сталі,феросплавів,алюмініатаін 
0  0,00% 

839 0,12% 

7.5 будівництво 0  0,00% 60 0,01% 

 

Інші усього 0 0,00% 95 881 13,19% 

 

Балансова вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними 

операціями на 01.01.2016 - складає 476 923, 5 тис.грн. 

 

Примітка 15. Резерви за зобов'язаннями 

 

Таблиця 15.1. Зміни резервів за зобов'язаннями за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 
Кредитні 

зобов'язання 
Усього 

1 2 3 4 

1 Залишок на початок періоду 413 413 
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Рядок Рух резервів 
Кредитні 

зобов'язання 
Усього 

1 2 3 4 

2 Формування та/або збільшення резерву (413) (413) 

3 Залишок на кінець періоду 0 0 

 

Примітка 16. Інші фінансові зобов'язання 

 

Таблиця 16.1. Інші фінансові зобов'язання 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 
Кредиторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 0 7 

2 
Кредиторська заборгованість за операціями з 

іноземною валютою 0 3 160 

3 Інші фінансові зобов'язання* 109 239 

4 Усього інших фінансових зобов'язань 109 3 406 

    * Інші фінансові зобов'язання   

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

3.1 Нараховані витрати  81 212 

3.2 Кредиторська заборгованість за операціями з 

клієнтами банку 28 27 

 Усього 109  239 

 

 

Примітка 17. Інші зобов'язання 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 
Кредиторська заборгованість за податками та 

зборами, крім податку на прибуток 
3 637 4 880 

2 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 
419 812 

3 Доходи майбутніх періодів 0 7 

4 Усього 4 056 5 699 

 

 

Примітка 18. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Кількість 

акцій в обігу 

(тис. шт.) 

Прості 

акції 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок попереднього періоду 120 120 000 120 000 

2 

Залишок на кінець попереднього періоду 

(залишок на початок звітного періоду) 120 120 000 120 000 

3 Залишок на кінець звітного періоду 120 120 000 120 000 
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Примітка 19. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення 

(тис. грн.) 

Ряд

ок 

Найменування 

статті 

31.12.2015 31.12.2014 

Менше 

 ніж 12 

 місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

Усього 

менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВИ 

1 Грошові кошти та 

їх еквіваленти 
45 184 0 45 184 2 310 0 2 310 

2 Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 

970 501 0 970 501 520 077 323 375 843 452 

3 Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення 

3 001 0 3 001 0 0 0 

4 Дебіторська 

заборгованість за 

поточним податком 

на прибуток  

282 0 282 0 0 0 

5 Відстрочений 

податковий актив 
46 0 46 13 0 13 

6 Основні засоби та 

нематеріальні 

активи 

0 28 272 28 272 2 433 26 656 29 089 

7 Інші фінансові 

активи 
207 0 207 94 0 94 

8 Інші активи 105 0 105 405 0 405 

9 Усього активів 1 019 326 28 272 1 047 598 525 332 350 031 875 363 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

10 Кошти банків 599 0 599 9 378 0 9 378 

11 Кошти клієнтів 792 765 48 557 841 322 513 172 213 737 726 909 

12 Зобов’язання за 

поточним податком 

на прибуток 

0 0 0 409 0 409 

13 Інші фінансові   

зобов’язання 
109 0 109 3 406 0 3 406 

14 Інші зобов’язання 4 056 0 4 056 5 699 0 5 699 

15 Усього зобов’язань  797 529 48 557 846 086 532 064 213 737 745 801 

 

 

Примітка 20. Процентні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:     

1 Кредити та заборгованість клієнтів 172356 151862 

2 
Цінні папери в портфелі банку до 

погашення 
447 0 

3 Кошти в інших банках 0 1000 
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Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

4 Інші 0 149 

5 Усього процентних доходів 172 803  153 011  

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:     

6 Строкові кошти юридичних осіб  (31 789)  (49 747) 

7 Строкові кошти фізичних осіб  (55 638)  (36 095) 

8 Строкові кошти інших банків  (707) (2 503) 

9 Депозити овернайт інших банків  (2) 0 

10 Поточні рахунки  (2 710) (6 046) 

11 Кореспондентські рахунки 0 (7) 

12 
Процентні витрати по субординованому 

боргу 
 (1 811) 0 

13 Усього процентних витрат  (92 657)  (94 398) 

14 Чистий процентний дохід 80 146  58 613  

 

 

Примітка 21. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:     

1 Розрахунково-касові операції 710 1402 

2 Операції на МВРУ 1129 480 

3 Усього комісійних доходів 1839 1882 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:     

4 Розрахунково-касові операції (150) (470) 

5 Усього комісійних витрат (150) (470) 

6 Чистий комісійний дохід 1 689  1 412  

 

 

Примітка 22. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Дохід від операційного лізингу (оренди) 7 91 

2 Дохід від вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів 
1 0 

3 Інші* 11 53 

4 Усього операційних доходів 19 144 

  *Інші:    

3.1 

Перерахунок процентів у зв'язку з достроковим 

поверненням вкладу 
0 

42  

3.2 Дохід від оформлення документів 11 6 

3.3 інші 0 5  

3.4 Усього 11  53  
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Примітка 23. Адміністративні та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Витрати на утримання персоналу (6 133) (6 186) 

2 Амортизація основних засобів (2 091) (1 998) 

3 
Амортизація програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів (93) (146) 

4 

Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні послуги (1 282) (1 708) 

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду) (1 112) (5 721) 

6 Професійні послуги (45) (40) 

7 Витрати на маркетинг та рекламу (2) (59) 

8 Витрати із страхування (1) (2) 

9 
Сплата інших податків та зборів платежів, крім 

податку на прибуток (11 055) (7 466) 

10 Інші* (715) (844) 

11 Усього адміністративних та інших операційних витрат (22 529) (24 170) 

 *Інші:     

10.1 Витрати на аудит  (115) 0 

10.2 Витрати за отриманими консультаційними послугами  (1) (11) 

10.3 Штрафи, пені, що сплачені банком  (152)  (23) 

10.4 Витрати на комунальні послуги  (111) (264) 

10.5 Господарські витрати  (115)  (125) 

10.6 Витрати на реєстр депозитарних послуг  (15)  (15) 

10.7 Витрати на відрядження  (13)  (43) 

10.8 Витрати на охорону (78)   (230) 

10.9 Інші: (115)  (133) 

10.10 Усього (715) (844) 

 

 

Примітка 24. Витрати на податок на прибуток 

 

Таблиця 24.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток 27 (973) 

2 

Зміна відстроченого податку на прибуток, 

пов'язана з: 33 13 

2.1. виникненням чи списанням тимчасових різниць 33 13 

3 Усього витрати податку на прибуток 60   (960) 

 

Дані рядка 3 відповідають даним рядка 24 таблиці 2 додатку 1 "Звіт про прибутки та збитки 

та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати)" . 
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Таблиця 24.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового 

прибутку (збитку) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Прибуток до оподаткування 1203 1222 

2 
Теоретичні податкові відрахування за відповідною 

ставкою оподаткування 
217 220 

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 

3 

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 

бухгалтерському обліку (витрати, що не включаються 

до складу валових витрат згідно з податковим 

законодавством) 

4388 (248) 

4 

Витрати, які включаються до суми витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 

бухгалтерському обліку (суми витрат, врахованих у 

податковому обліку) 

(2 657) 0 

5 Сума податку на прибуток (збиток) 528 264 

 

Таблиця 24.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов'язань за звітний період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Залишок 

на початок 

періоду 

Визнані в 

прибутках/ 

збитках 

Залишок на 

кінець 

періоду 

1 2 3 4 5 

1 

Податковий вплив тимчасових різниць, 

які зменшують (збільшують) суму 

оподаткування та перенесені податкові 

збитки на майбутні періоди 

13 33 46 

1.1 Основні засоби  46 46 

1.2 Інші 13 (13) 0 

2 
Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов'язання) 
13 33 46 

3 
Визнаний відстрочений податковий 

актив 
13 33 46 

 

Таблиця 24.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов'язань за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Залишок на 

початок 

періоду 

Залишок на 

кінець 

періоду 

1 2 3 4 

1 
Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування та 

перенесені податкові збитки на майбутні періоди 

13 13 

1.1 Інші 13 13 

2 Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання) 13 13 
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Рядок Найменування статті 

Залишок на 

початок 

періоду 

Залишок на 

кінець 

періоду 

1 2 3 4 

3 Визнаний відстрочений податковий актив 13 13 

 

 

Примітка 25. Прибуток на одну просту акцію 

 

Таблиця 25.1. Чистий та скоригований прибутокна одну просту акцію 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Приміт 

ки 
31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 5 

1 
Прибуток, що належить власникам 

простих акцій банку 

 

1263 262 

2 Прибуток за рік  1263 262 

3 
Середньорічна кількість простих акцій в 

обігу (тис. шт.) 18 120 120 

4 
Чистий та скоригований прибуток на 

одну просту акцію 

 

10,52 2,18 

 

Дані, вказані в примітці 25, відповідають фактичним даним суми прибутку 

(нерозподіленого прибутку) від фінансово-господарського діяльності банку за звітний та 

попередній роки 

 

Таблиця 25.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцій банку 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Прибуток за рік, що належить власникам банку 1 263 262 

2 Нерозподілений прибуток за рік 1 263 262 

3 
Прибуток за рік, що належить акціонерам - власникам 

простих акцій 1 263 262 

 

Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення щодо направлення прибутку, 

отриманого у 2015 році в розмірі 1 262 865,87 грн. у резервний фонд Банку. 

 

Примітка 26. Операційні сегменти 

 

Таблиця 26.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за звітний період 

(тис. грн.) 

Ря

до

к 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів Інші 

сегмент

и та 

операці

ї 

Усього 
послуги 

корпорат

ивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестицій

на 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дохід від зовнішніх 

клієнтів: 0 0 447 0 447 

1 Процентні доходи 0 0 447 0 447 
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Ря

до

к 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів Інші 

сегмент

и та 

операці

ї 

Усього 
послуги 

корпорат

ивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестицій

на 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дохід від інших 

сегментів: 173278 936 0 0 174214 

2 Процентні доходи 171839 517 0 0 172356 

3 Комісійні доходи 1433 406 0 0 1839 

4 Інші операційні доходи 6 13 0 0 19 

5 Усього доходів сегментів 173278 936 447 0 174661 

6 Процентні витрати (31 974) (59 974) 0  (709) (92 657) 

7 

Відрахування до резерву 

під знецінення кредитів 

та коштів в інших банках  (68 168) 766  0  (415) (67 817) 

8 

Відрахування до резерву 

під знецінення 

дебіторської 

заборгованості   199  0 0 0   199  

9 
Результат від операцій з 

іноземною валютою  1 694  

        

480  0 0   2 174  

10 

Результат від переоцінки 

операцій з іноземною 

валютою 7398 0 0 0 7398 

11 Комісійні витрати 0 0 0  (150)  (150) 

12 Адміністративні та інші 

операційні витрати  (17 910)  (4 609) 0  (10) (22 529) 

13 

Відрахування до резервів 

за непідтвердженими 

готівковими коштами         (76)  (76) 

14 

РЕЗУЛЬТАТ 

СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 62823     (62 881) 447 (1 210) 1203 

 

Таблиця26.2 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за попередній період 

(тис. грн.) 

Ряд

ок 
Найменування статті 

Найменування звітних 

сегментів 
Інші 

сегменти 

та операції 

Усього 
послуги 

корпорат

ивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

1 2 3 4 5 6 

  Дохід від зовнішніх клієнтів: 0 0 1 006 1 006 

1 Процентні доходи 0 0 1 000 1 000 

2 Комісійні доходи 0 0 6 6 

3 Інші операційні доходи 0 0 0 0 

  Дохід від інших сегментів: 151 856 2 175 0 154 030 

4 Процентні доходи 150 771 1 240 0 152 011 
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Ряд

ок 
Найменування статті 

Найменування звітних 

сегментів 
Інші 

сегменти 

та операції 

Усього 
послуги 

корпорат

ивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

1 2 3 4 5 6 

5 Комісійні доходи 1 462 414 0 1 876 

6 Інші операційні доходи 26 118 0 144 

7 Усього доходів сегментів 151 856 2 175 1 006 155 036 

8 Процентні витрати (51 789) (40 100) (2 510) (94 399) 

9 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

(36 257) (2 776) 567 (38 466) 

10 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 

(205) 0 0 (205) 

11 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

1 004 0 0 1 004 

12 
Результат від операцій з іноземною 

валютою 
(134) (328) 0 (462) 

13 
Результат від переоцінки операцій з 

іноземною валютою 
2 941 0 0 2 941 

14 Комісійні витрати 0 (314) (156) (470) 

15 
Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
413 0 0 413 

16 
Адміністративні та інші операційні 

витрати 
(19 831) (4 148) (191) (24 170) 

17 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 
47 127 (44 849) (1 128) 1 222 

 

 

 

 

 

Таблиця 26.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний період 

(тис. грн.) 

Рядо

к 

 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпорат

ивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести

ційна 

банківс

ька 

діяльні

сть 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ 

1 
Усього активів 

сегментів 
894656 25 0 0 894681 

2 Нерозподілені активи 0 0 3001 149916 152917 

3 Усього активів 894656 25 3001 149916 1 047598 



Річна Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2015 рік 

Рядо

к 

 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпорат

ивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести

ційна 

банківс

ька 

діяльні

сть 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

4 Зобов'язання сегментів 148207 690655 0 600 839462 

5 
Усього зобов'язань 

сегментів 
148207 690655 0 600 839462 

6 

Нерозподілені 

зобов'язання 
0 0 0 6624 0 

 
Усього зобов'язань 148207 690655 0 7224 846086 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ 

7 Амортизація 1203 797 3 181 2184 

 

Сума вказана в рядку 2. Нерозподілені активи: 

сума коштів в НБУ та готівки – 45 184 тис. грн.,витрати майбутніх періодів – 61 тис. грн., 

запаси матеріальних цінностей  на складі та у підзвітних осіб  – 31 тис. грн. , дебіторська 

заборгованість за господарською діяльністю банку – 15 тис. грн., розрахунки за податками 

та обов’язковими платежами – 512 тис. грн., основні засоби та нематеріальні активи – 28 

272 тис. грн., нараховані доходи за кредитами 75 841 тис. грн. 

 

Сума вказана в рядку 6. Нерозподілені зобов'язання: 

доходи майбутніх періодів – 0 тис. грн., розрахунки за податками та обов’язковими 

платежами – 3 638 тис. грн., сума нарахованих витрат за коштами клієнтів – 2 905 тис. грн., 

нараховані витрати -81 тис. грн. 

 

Таблиця 26.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Найменування звітних 

сегментів Інші 

сегменти 

та операції 

Усього послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ 

1 Усього активів сегментів 804688 165 93 804946 

2 Нерозподілені активи 0 0 70417 70417 

3 Усього активів 804688 165 70510 875363 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

4 Зобов'язання сегментів 196669 529019 9378 735066 

5 
Усього зобов'язань 

сегментів 
196669 529019 9378 735066 

6 

Нерозподілені 

зобов'язання 
0 0 10735 0 

7 Усього зобов'язань 196669 529019 20113 745801 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ 

8 Амортизація 1324 700 120 2144 
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Сума вказана в рядку 2: Нерозподілені активи: 

сума коштів в НБУ та готівки – 2310 тис. грн..,витрати майбутніх періодів – 55 тис. грн.,   

запаси матеріальних цінностей  на складі та у підзвітних осіб  –46 тис. грн. , дебіторська 

заборгованість за господарською діяльністю банку – 304 тис. грн.., розрахунки за 

податками та обов’язковими платежами – 14 тис. грн..,    основні засоби та нематеріальні 

активи – 29089 тис. грн.,  нараховані доходи за кредитами 38599 тис. грн. 

 

Сума вказана в рядку 6. Нерозподілені зобов'язання: 

доходи майбутніх періодів – 7 тис. грн.,  розрахунки за податками та обов’язковими 

платежами – 5174 тис.грн., сума  нарахованих витрат за коштами клієнтів – 5 554 тис. грн. 

 

Таблиця 26.5. Інформація про географічні регіони 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 

Найменування 

статті 

31.12.2015 31.12.2014 

Україна 
інші 

країни 
усього Україна 

інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доходи від 

зовнішніх клієнтів 447 
0 

447 1006 
0 

1006 

2 Основні засоби 28272 0 28272 29089 0 29089 

 

 

Примітка 27. Управління ризиками 

Принципи управління ризиками 

Впроваджена в Банку система управління ризиками має на меті захист інтересів вкладників 

і кредиторів, забезпечення ліквідності та платоспроможності, а також створення умов для 

забезпечення його стабільної діяльності та розвитку. 

 

Процес управління ризиками в Банку базується на таких основних принципах та завданнях: 

 

- підтримка визначеного рівня толерантності Банку до ризиків; 

- забезпечення оптимального співвідношення між рівнем ризику та доходністю операцій; 

- недопущення довготривалого знаходження Банку під надмірним ризиком; 

- підтримка капіталу на рівні, який необхідний для компенсації ризиків;  

- неможливість проведення операцій без дотримання правил та процедур, які передбачені 

внутрішньобанківськими нормативними документами; 

- забезпечення ефективної взаємодії структурних підрозділів на всіх рівнях 

відповідальності в процесі управління ризиками; 

- безперервність використання та удосконалення правил та процедур управління 

ризиками. 

 

Процес управління ризиками охоплює всі структурні рівні – від управлінського рівня, на 

якому визначаються основні принципи та підходи до управління ризиками, до 

управлінського рівня, на якому безпосередньо виникають ризики. При здійсненні 

управління ризиками Банком забезпечується чіткий розподіл функцій, обов’язків та 

повноважень між органами управління, структурними підрозділами та окремими 

співробітниками, а також визначається рівень та обсяги відповідальності підрозділів, що 

задіяні в процесі управління ризиками. 

 

Загальна стратегія управління ризиками визначається Спостережною радою. Правління та 

профільні комітети Банку є вищими колегіальними виконавчими органами, які здійснюють 
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оперативне управління та несуть відповідальність за організацію та реалізацію процесу 

управління ризиками. Відділ аналізу та управління ризиками здійснює кількісну та якісну 

оцінку ризиків, на які наражається Банк, або які можуть виникнути в подальшому в його 

діяльності, здійснює моніторинг стану та розміру ризиків. Підрозділ внутрішнього аудиту 

оцінює адекватність системи управління ризиками потребам Банку. 

 

Структурні підрозділи Банку здійснюють оперативне управління ризиками, які пов’язані з 

їх діяльністю, у відповідності до встановлених рівнів толерантності та лімітів, та несуть 

відповідальність за результати від прийняття цих ризиків. Інші органи та підрозділи Банку 

залучаються до процесу управління ризиками в межах їх функціональних обов’язків та 

повноважень, у відповідності до принципів корпоративного управління. 

 

Процес управління ризиками включає наступні етапи: 

- виявлення (ідентифікація) ризику; 

- вимірювання, аналіз та оцінка рівня ризику; 

- мінімізація ризику; 

- контроль та моніторинг ризику. 

 

З метою здійснення управління ризиками Банк визначає наступні види ризиків: кредитний 

ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик, операційний ризик. 

 

Кредитний ризик  

Основою процесу прийняття управлінських рішень щодо здійснення кредитних операцій є 

оцінка кредитоспроможності позичальника, яка спрямована на визначення характеру та 

специфіки діяльності, поточного фінансового стану та його динаміки, кредитної історії, а 

також характеристик, які впливають на спроможність забезпечити виконання зобов’язань.  

 

Основними інструментами управління кредитним ризиком є: 

 

- диверсифікація; 

- лімітування  

- резервування;  

- дотримання встановлених обмежень щодо кредитного ризику (нормативи кредитного 

ризику);  

- стрес-тестування. 

 

Ризик ліквідності  

Головною метою процесу управління ризиком ліквідності є забезпечення достатнього рівня 

ліквідності та платоспроможності Банку для забезпечення своєчасного та повного 

виконання вимог вкладників і кредиторів. 

 

Основними інструментами управління ризиком ліквідності є: 

- оцінка активів та зобов’язань за строками погашення; 

- структурний аналіз; 

- gap - аналіз; 

- дотримання встановлених обмежень щодо ризику ліквідності (нормативи ліквідності);  

- стрес-тестування. 

 

Процентний ризик  

Основними завданнями управління процентним ризиком є мінімізація рівня ризику в межах 

бажаних параметрів дохідності. Банк забезпечує комплексний підхід до управління 

процентним ризиком, який включає як управління активами, так і зобов’язаннями.   
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Основними інструментами управління процентним ризиком є: 

- аналіз структури активів та зобов’язань, які чутливі до зміни відсоткових ставок; 

- аналіз показників дохідності (процентний спред, процентна маржа, рентабельність, ін.); 

- стрес-тестування. 

 

Аналіз чутливості для процентного ризику здійснюється з урахуванням можливого впливу 

зміни відсоткових ставок за відповідними статтями активів і зобов'язань у визначених 

розмірах як окремо для активів та зобов'язань (зміни у кожному сегменті), так і одночасно 

(паралельний зсув  за обома сегментами). Аналіз чутливості забезпечує можливість оцінки 

впливу зміни відсоткових ставок на показники прибутку та розміру власного капіталу 

Банку. 

 

Валютний ризик  

Валютний ризик обумовлюється розміром відкритих валютних позицій та змінами 

валютних курсів (керована Банком складова валютного ризику та некерована Банком 

складова валютного ризику відповідно).  

 

Під час ідентифікації валютного ризику Банком аналізується наявна ситуація те тенденції 

на валютних ринках, здійснюється оцінка розміру валютної позиції та аналізується 

структура активів і зобов’язань у розрізі валют. 

 

Основними інструментами управління валютним ризиком є: 

- моніторинг валютних позицій; 

- дотримання встановлених обмежень щодо валютного ризику (ліміти);  

- стрес-тестування. 

 

Операційний ризик  

Основою управління операційним ризиком є виявлення недоліків в системі прийняття 

управлінських рішень, системі внутрішнього контролю, інформаційних системах та системі 

підбору кадрів, оцінка можливого впливу даних недоліків на діяльність Банку та 

визначення шляхів компенсації збитків від такого впливу. 

 

Основними інструментами управління операційним ризиком є: 

- розробка внутрішньобанківських нормативних документів, які регламентують порядок 

прийняття рішень, повноваження та обов’язки при здійсненні банківських операцій; 

- чіткий розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами та 

запровадження інструментів внутрішнього контролю;  

- регламентація повноважень та прав доступу до інформаційних систем, систем обробки 

та передачі даних; 

- реалізація ефективної політики управління персоналом.  

 

 

Таблиця 27.1. Аналіз валютного ризику 

(тис. грн.) 

№ 
назва 

валюти 

31.12.2015 31.12.2014 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов'язання 

чиста 

позиція 

монетар

ні активи 

монетарні 

зобов'язання 

чиста 

 позиція 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Долари 

США 
356 939 358 591 -1 652 296 367 293 315 3 052 

2 Євро 222 382 227 026 -4 644 194 832 194 626 206 
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№ 
назва 

валюти 

31.12.2015 31.12.2014 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов'язання 

чиста 

позиція 

монетар

ні активи 

монетарні 

зобов'язання 

чиста 

 позиція 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Швейцарс

ькі франки 
38 052 37 384 668 21 195 21 579 -384 

4 Усього 617 373 623 001 -5 628 512 394 509 520 2 874 

 

 

Таблиця 27.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін 

офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що 

всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими. 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

31.12.2015 31.12.2014 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5 % -83 -0,04% 153 0,12% 

2 Послаблення долара США на 5 % 83 0,04% -153 -0,12% 

3 Зміцнення євро на 5 % -232 -0,11% 10 0,01% 

4 Послаблення євро на  5 % 232 0,11% -10 -0,01% 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5 % 0 0,00% 0 0,00% 

6 
Послаблення фунта стерлінгів на 5 

% 
0 0,00% 0 0,00% 

7 Зміцнення інших валют на 5 % 33 0,01% -19 -0,01% 

8 Послаблення інших валют на 5 % -33 -0,01% -19 0,01% 

 

Розрахунок проводився для грошових залишків у валютах, що відрізняються від 

функціональної валюти. 

 

Таблиця 27.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін 

офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, 

за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими. 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Середньозважений 

валютний курс 

звітного періоду 

Середньозважений 

валютний курс 

попереднього періоду 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5 % -75 -0,03% 115 0,09% 

2 Послаблення долара США на 5 % 75 0,03% -115 -0,09% 

3 Зміцнення євро на 5 % -215 -0,10% 8 0,01% 

4 Послаблення євро на  5 % 215 0,10% -8 -0,01% 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5 % 0 0,00% 0 0,00% 

6 
Послаблення фунта стерлінгів на 5 

% 
0 0,00% 0 0,00% 

7 Зміцнення інших валют на 5 % 31 0,01% -18 -0,01% 

8 Послаблення інших валют на 5 % -31 -0,01% -18 0,01% 
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Таблиця 27.4. Загальний аналіз процентного ризику. 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

На 

вимогу і 

менше 1 

міс. 

Від 1 до 

6 міс. 

Від 6 до 

12 міс. 

Більше 

року 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

  Звітний період           

1 
Усього фінансових 

активів 
222 336 558 725 285 737 0 1 066 798 

2 
Усього фінансових 

зобов'язань 
217 432 243 095 322 395 48 556 831 478 

3 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець звітного періоду 

4 904 315 630 -36 658 -48 556 235 320 

  Попередній період           

4 
Усього фінансових 

активів 
159 908 268 314 139 631 328 574 896 427 

5 
Усього фінансових 

зобов'язань 
232 575 89 509 184 118 213 703 719 905 

6 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець попереднього 

періоду 

-72 667 178 805 -44 487 114 871 176 522 

 

Таблиця 27.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 

(%) 

Ряд 

ок 

Найменування 

статті 

31.12.2015 31.12.2014 

гривня 
долари 

США 
євро інші гривня 

долари 

США 
євро інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Активи                 

1 
Грошові кошти та 

їх еквіваленти 
0 0 0 0 0,37 0 0 0 

2 
Кошти в інших 

банках 
0 0 0 0 4,74 1,10 1,04 0,00 

3 

Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 

22,15 14,14 12,12 14,92 22,19 14,92 13,18 17,10 

  Зобов'язання                 

4 Кошти банків 18,52 11,75 0 0 7,48 4,80 1,02 0 

5 Кошти клієнтів: 19,69 8,32 7,44 6,70 21,40 9,21 7,19 9,42 

5.1 поточні рахунки 3,55 3,05 2,23 1,81 10,43 5,53 3,86 0 

5.2 строкові кошти 21,98 9,14 7,62 8,26 22,79 10,12 7,44 9,75 

6 
Субординований 

борг 
18,88 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблиця 27.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 

звітний період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна Усього 

1 2 3 4 

Активи 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  45 184  45 184 

2 Кредити та заборгованість клієнтів 970 501  970 501 

3 Цінні папери в портфелі банку до 

погашення   3 001  3 001 

4 Інші фінансові активи 207  207 

5 Усього фінансових активів 1 018 893  1 018 893  

Зобов'язання  

6 Кошти банків 599  599 

7 Кошти клієнтів 841 322  841 322 

8 Інші фінансові зобов'язання 109  109 

9 Субординований борг     

10 Усього фінансових зобов'язань 842 030  842 030  

11 Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами 176 863  176 863 

12 Зобов'язання кредитного характеру 386 192  386 192 

 

Таблиця 27.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 

попередній період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна Усього 

1 2 3 6 

  Активи     

 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 310  2 310 

 Кредити та заборгованість клієнтів 843 452  843 452 

 Інші фінансові активи 94  94 

 Усього фінансових активів 845 856  845 856  

  Зобов'язання     

10 Кошти банків 9 378  9 378 

11 Кошти клієнтів 726 909  726 909 

14 Інші залучені кошти 0 0 

15 Інші фінансові зобов'язання 3 406  3 406 

17 Усього фінансових зобов'язань 739 693  739 693  

18 Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами     106 163    106 163  

19 Зобов'язання кредитного характеру     251 914  251 914 

 

 

 

 

 

 



Річна Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2015 рік 

 

Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний період 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

На вимогу та 

менше 1 міс. 

Від 1 до 

3 міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кошти банків 599 0 0 0 599 

2 Кошти клієнтів: 264 151 93 366 435 248 48 557 841 322 

2.1 Кошти фізичних осіб 230 847 38 068 374 519 48 557 691 991 

2.2 Інші 33 304 55 298 60 729 0 149 331 

3 
Інші фінансові 

зобов'язання 
109 0 0 0 109 

4 
Інші зобов'язання 

кредитного характеру 
302 911 5 549 77 732 0 386 192 

5 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов'язаннями 

567 770 98 915 512 980 48 557 1 228 222 

 

Таблиця 27.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній період 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

На 

вимогу та 

менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кошти банків 1 245 0 0 0 1 245 

2 Кошти клієнтів: 239 400 54 595 219 177 213 737 726 909 

2.1 Кошти фізичних осіб 224 165 47591 219 177 38 977 529 910 

2.2 Інші 15 235 7 004 0 174 760 196 999 

3 
Інші фінансові 

зобов'язання 
3 406 0 0 0 3 406 

4 
Інші зобов'язання 

кредитного характеру 
2 258 275 55 573 193 808 251 914 

5 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов'язаннями 

246 309 54 870 274 750 407 545 983 474 

 

 

Таблиця 27.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 

очікуваних строків погашення за звітний період 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

На 

вимогу 

та менше 

1 міс. 

Від 1 до 

3 міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Активи             

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
45 184 0 0 0 0 45 184 
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Ряд 

ок 
Найменування статті 

На 

вимогу 

та менше 

1 міс. 

Від 1 до 

3 міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 

257 045 141 907 727 008 0 0 1 125 960 

3 

Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення 

3 001 0 0 0 0 3 001 

4 Інші фінансові активи 207 0 0 0 0 207 

5 
Усього фінансових 

активів 
305 437 141 907 727 008 0 0 1 174 352 

 
Зобов'язання             

6 Кошти інших банків 599 0 0 0 0 599 

7 Кошти клієнтів 264 151 93 366 435 248 48 557   841 322 

8 
Інші фінансові 

зобов'язання 
109 0 0 0 0 109 

9 
Усього фінансових 

зобов'язань 
264 859 93 366 435 248 48 557 0 842 030 

10 

Чистий розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня 

40 578 48 541 291 760 -48 557 0 332 322 

11 

Сукупний розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня 

40 578 89 119 380 879 332 322 332 322 

  

 

Таблиця 27.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 

очікуваних строків погашення за попередній період 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

На 

вимогу 

та менше 

1 міс. 

Від 1 до 

3 міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Активи             

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
2 310 0 0 0 0 2 310 

2 

Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 

199 515 33 077 371 642 328 438 0 932 672 

3 Інші фінансові активи 94 0 0 0 0 94 

4 
Усього фінансових 

активів 
201 919 33 077 371 642 328 438 0 935 076 

 
Зобов'язання             

5 Кошти інших банків 1 240 0 0 0 0 1 240 

6 Кошти клієнтів 239 400 54 595 219 177 213 737 0 726 909 

7 
Інші фінансові 

зобов'язання 
3 406 0 0 0 0 3 406 

8 
Усього фінансових 

зобов'язань 
244 046 54 595 219 177 213 737 0 731 555 
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Ряд 

ок 
Найменування статті 

На 

вимогу 

та менше 

1 міс. 

Від 1 до 

3 міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Чистий розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня 

-42 127 -21 518 152 465 114 701 0 203 521 

10 

Сукупний розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня 

-42 127 -63 645 88 820 203 521 203 521 

  

 

Примітка 28. Управління капіталом 

Головною метою управління капіталом є формування та підтримання обсягу капіталу, 

достатнього для виконання нормативних вимог, підтримки діяльності з урахування планів 

щодо розвитку та забезпечення захисту від ризиків, на які наражається Банк в процесі своєї 

діяльності. 

 

Управління капіталом Банку передбачає здійснення наступних заходів: 

 

1. Визначення обсягу капіталу, який необхідний для виконання регулятивних вимог. 

2. Визначення обсягу капіталу, який необхідний для здійснення активних операцій (з 

урахуванням прогнозних показників зміни обсягів діяльності) та / або покриття ризиків, які 

пов'язані з даними операціями. 

3. Визначення джерел, які можуть бути використані Банком для забезпечення 

необхідного рівня капіталізації, включаючи як внутрішні джерела, що включають 

використання власних можливостей та ресурсів (поточний та нерозподілений прибуток, 

зменшення обсягів відвернень та виключень), так і зовнішні джерела, що потребують 

безпосередньої участі власників та / або інвесторів (поповнення статутного капіталу, 

внесення коштів на умовах субординованого боргу).  

 

Станом на 01.01.2016 року Банк порушував наступні економічні нормативи:  

 норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 

(фактичне значення 29,15% при нормативному не більше 20,00%); 

 норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з 

банком особами Н9 (фактичне значення 273,29% при нормативному не більше 20,00%). 

 

Банк забезпечував виконання нормативу достатності регулятивного капіталу Н2, значення 

якого станом на 01.01.2016 року складає 30,05% при нормативному не менше 10,00%.  

 

Внаслідок наявності у Банку статусу спеціалізованого ощадного банку, до нього 

застосовуються більш жорсткі значення економічних нормативів, зокрема: 

 

 норматив миттєвої ліквідності Н4 (30,00% замість 20,00%);  

 норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 

(20,00% замість 25,00%); 

 норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з 

банком особами Н9 (20,00% замість 25,00%). 
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Таблиця 28.1. Структура регулятивного капіталу 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Основний капітал: 153 936 105 242 

1.1 Статутний капітал 120 000 120 000 

1.2 Незареєстрований статутний капітал 25 000 0 

1.3 Розкриті резерви (резерви і фонди, створені або 

збільшені за  рахунок  нерозподіленого  прибутку) 9 562 9 300 

1.4 Зменшення основного капіталу: -626 -24 058 

1.4.1 нематеріальні активи за мінусом суми зносу -626 -593 

1.4.2 збитки поточного року 0 -23 465 

2 Додатковий капітал: 11 144 1420 

2.1 Резерви під стандартну заборгованість інших банків, 

під стандартну заборгованість за кредитами, які надані 

клієнтам, під стандартну заборгованість за операціями 

за позабалансовими рахунками 2 1 420 

2.2 Прибуток  звітного  року 11 142 0 

3 Усього регулятивного капіталу 165 080 106 662 

 

До складу додаткового капіталу у 2015 році включено: 

1. Прибуток від операцій з акціонерами (безповоротна фінансова допомога акціонерів 

банку), згідно з рішенням акціонерів. 

2.Прибуток під час первісного визнання фінансового інструменту за операціями з 

акціонерами банку не за справедливою вартістю в сумі 10687 тис.грн. 

 

Примітка 29. Потенційні зобов'язання Банку станом на 31 грудня 2015 року 

1) розгляд справ у суді. 

Під час звичайного ведення операцій Банк виступає стороною  судового процесу . 

 

Банк вважає, що остаточний розмір зобов’язань, що може виникнути внаслідок судового  

процесу, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати 

майбутньої діяльності Банку. Також слід зазначити, що по заборгованості, що пов’язана з 

поверненням позик та рішення по якій знаходиться на розгляді у суді, сформовані резерви  

у повній сумі заборгованості. 

 

2) потенційні  податкові зобов’язання . 

Банк здійснює свою діяльність в Україні та виконує вимоги податкового законодавства 

України. 

 

Банк дотримується виваженого тлумачення чинного законодавства, і  в своїй діяльності 

враховує позицію податкових  органів щодо окремих питань оподаткування. 

 

3) зобов’язання за  капітальними інвестиціями. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року Банк не мав контрактних зобов’язань, що 

пов’язані з придбанням основних засобів та нематеріальних активів, інших зобов’язань 

капітального характеру на реконструкцію об’єктів нерухомості. Слід зазначити, що по усіх 

договорах оренди Банк має можливість дострокового розірвання договорів зі власної 

ініціативи без додаткових втрат. 
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4) дотримання особливих вимог. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року Банк не мав особливих вимог за отриманими 

кредитними коштами. 

 

5) зобов’язання з кредитуванням. 

Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням включають зобов’язання з надання кредитів, 

які ще не виконані; 

 

Усі зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням за певних умов можуть бути перетворені у 

кредити, тому вони зазнають такого ж саме, як і кредити, кредитного ризику. Крім того 

Банк повинен враховувати можливість затребування кредитних ресурсів по будь-якому з 

цих зобов’язань у визначені відповідними договорами строки. Слід також відмітити, що за 

позабалансовими зобов’язаннями з кредитування Банк не повинен надавати кошти за 

першою вимогою контрагента, тобто за такими зобов’язаннями Банк не несе ризику. Але 

провідний управлінський персонал, враховуючи ризик репутації, прагне застосовувати цю 

норму лише у випадку підвищення кредитного ризику. Структура зобов’язань, що пов’язані 

з кредитуванням наведена у табл. 29.2, відповідно у розрізі валют у табл. 29.3. 

 

Банк не має асоційованих компаній, тому відповідно не має потенційних зобов’язань від 

участі у таких компаніях. 

 

6) активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, 

пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними. 

 

Активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов’язані з 

володінням, користуванням та розпорядженням ними – у Банку відсутні. 

 

Таблиця 29.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про 

оперативний лізинг (оренду). 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 До 1 року 192 1193 

2 Від 1 до 5 років 916 520 

3 Понад 5 років 0 0 

4 Усього 1108 1713 

 

Таблиця 29.2. Структура зобов'язань з кредитування. 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Надані зобов'язання з кредитування 386 192 251 924 

2 
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 

кредитуванням 
0 0 

3 
Усього зобов'язань, що пов'язані з 

кредитуванням, за мінусом резерву 
386 192 251 914 

 

У Банка немає непередбачених зобов'язань з кредитування. 
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Табл. 29.3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют. 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

1 Гривня 7 688 20 114 

2 Долар США 378 504 231 800 

3 Євро 0 0 

4 Інші 0 0 

5 Усього 386 192 251 914 

 

Примітка 30. Справедлива вартість фінансових інструментів. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість визначається як сума, за яку фінансовий інструмент може бути 

обмінений між обізнаними та зацікавленими учасниками за звичайних умов, інших ніж 

примусові чи ліквідаційні. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ринкова 

ціна фінансового інструмента.  

Банк розраховує справедливу вартість фінансових інструментів виходячи з наявної 

ринкової інформації (якщо така існує) та з використанням відповідних методик оцінки. Для 

інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості 

необхідні суб’єктивні судження. В Україні все ще спостерігаються деякі явища, притаманні 

ринку, що зароджується, а економічні умови продовжують обмежувати рівень активності 

на фінансових ринках. Ринкові котирування можуть бути застарілими або відображати 

примусові операції продажу, не відповідаючи, таким чином, справедливій вартості 

фінансових інструментів. При визначенні справедливої вартості фінансових інструментів 

керівництво Банку використало всю наявну ринкову інформацію. 

- заборгованість інших банків та перед іншими банками 

Для активів з терміном до одного місяця справедлива вартість приблизно дорівнює 

балансовій вартості у зв'язку з порівняною короткостроковістю цих фінансових 

інструментів. Для більш довгострокових депозитів, відсоткові ставки, що застосовуються, 

відображають ринкові ставки, і, відповідно, справедлива вартість наближається до 

балансової. 

- кредити та аванси клієнтам 

Справедлива вартість кредитного портфелю базується на характеристиках обслуговування 

кредиту та відсоткової ставки окремих кредитів у кожному секторі портфелю. Оцінка 

резервування на покриття збитків за кредитами проводиться з урахуванням премії за ризик, 

що застосовується до різних видів кредитів, виходячи з таких факторів як поточна ситуація 

у секторі економіки, в якому функціонує  позичальник, фінансовий стан кожного 

позичальника та отримані гарантії. Відповідно, резерв на покриття збитків за кредитами 

розглядається як зважена оцінка можливих втрат, яка потрібна для відображення впливу 

кредитного ризику. 

В основному, кредити надаються за ринковими ставками, і тому поточні балансові залишки 

представляють собою зважену оцінку справедливої вартості. Відповідно, балансова 

вартість, обчислена як амортизована вартість таких інструментів, є поміркованим 

наближенням до їх справедливої вартості. 

- заборгованість перед клієнтами 

Для депозитів з терміном до одного місяця справедлива вартість приблизно дорівнює 

балансовій вартості у зв'язку з порівняною короткостроковістю цих фінансових 
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інструментів. Для більш довгострокових депозитів відсоткові ставки, що застосовуються, 

відображають ринкові ставки і, відповідно, справедлива вартість наближається до 

балансової. 

 

Таблиця 30.1.Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися 

для методів оцінки активів та зобов'язань за звітний період. 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Справедлива вартість за різними 

моделями оцінки 

Усього 

справедли

ва вартість 

Усього 

балансова 

вартість 

ринков

і 

котиру

вання 

(1-й 

рівень( 

модель 

оцінки, що 

використов

ує 

спостережн

і дані (2-й 

рівень) 

модель оцінки, 

що 

використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими 

даними (3-й 

рівень) 

1 2 3   4 5 6 

 І ФІНАНСОВІ АКТИВИ         

1 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти: 0 45184 0 45184 45184 

1.1 готівкові кошти 0 1356 0 1356 1356 

1.2 

кошти в Національному 

банку України (крім 

обов'язкових резервів) 0 30574 0 30574 30574 

1.3 

кореспондентські 

рахунки, депозити та 

кредити овернайт у 

банках 0 13254 0 13254 13254 

2 
Кредити та 

заборгованість клієнтів: 0 970 501 0 970 501 970 501 

2.1 
кредити юридичним 

особам 0 970 476 0 970 476 970 476 

2.2 

кредити на поточні 

потреби фізичним 

особам 0 25 0 25 25 

3 

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення: 0 3001 0 3001 3001 

3.1 Депозитні сертифікати 0 3001 0 3001 3001 

4 Інші фінансові активи: 0 0 207 207 207 

5 

грошові кошти з 

обмеженим правом 

користування 0 0 206 206 206 

6 інші фінансові активи 0 0 1 1 1 

7 
Основні засоби та 

нематеріальні активи 0 0 25728 25728 25728 

7.1 
будівлі, споруди та 

передавальні пристрої 0 0 25102 25102 25102 

7.2 нематеріальні активи 0 0 626 626 626 

8 Усього  активів 0 1 018 686 25 935 1 044621 1 044621 

ІІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        

8 Кошти банків: 0 599 0 599 599 

8.1 кредити отримані 0 599 0 599 599 

9 Кошти клієнтів: 0  841 322  0 841 322  841 322  
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Ряд 

ок 
Найменування статті 

Справедлива вартість за різними 

моделями оцінки 

Усього 

справедли

ва вартість 

Усього 

балансова 

вартість 

ринков

і 

котиру

вання 

(1-й 

рівень( 

модель 

оцінки, що 

використов

ує 

спостережн

і дані (2-й 

рівень) 

модель оцінки, 

що 

використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими 

даними (3-й 

рівень) 

1 2 3   4 5 6 

9.1 

державні та громадські 

організації 0  4  0 4  4  

9.2 інші юридичні особи 0 149326 0 149 326  149 326  

9.3 фізичні особи 0 691992 0 691 992  691 992  

10 

Інші фінансові 

зобов'язання: 0  0 109 109 109 

11 
інші фінансові 

зобов'язання 0  0 109 109 109 

12 Усього зобов'язань 0   841 921 109 842 030  842 030  

 

У Таблиці 30.1 наведені дані з урахуванням відсотків за фінансовими інструментами та без 

резервів під знецінення за ними. 

 

Таблиця 30.2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися 

для методів оцінки активів та зобов'язань за попередній період 

(тис. грн.) 

Ряд

ок 
Найменування статті 

Справедлива вартість за різними 

моделями оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Усього 

балансова 

вартість 

ринков

і 

котиру

вання 

(1-й 

рівень( 

модель 

оцінки, що 

використо

вує 

спостереж

ні дані (2-й 

рівень) 

модель 

оцінки, що 

використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими 

даними (3-й 

рівень) 

1 2 3   4 5 6 

 І ФІНАНСОВІ АКТИВИ         

1 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти: 0 2310 0 2310 2310 

1.1 готівкові кошти 0 65 0 65 65 

1.2 

кошти в Національному 

банку України (крім 

обов'язкових резервів) 0 2174 0 2174 2174 

1.3 

кореспондентські 

рахунки, депозити та 

кредити овернайт у 

банках 0 71 0 71 71 

2 
Кредити та 

заборгованість клієнтів: 0 843 452 0 843 452 843 452 

2.1 
кредити юридичним 

особам 0 843 287 0 843 287 843 287 

2.2 кредити на поточні 

потреби фізичним 0 148 0 148 148 
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Ряд

ок 
Найменування статті 

Справедлива вартість за різними 

моделями оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Усього 

балансова 

вартість 

ринков

і 

котиру

вання 

(1-й 

рівень( 

модель 

оцінки, що 

використо

вує 

спостереж

ні дані (2-й 

рівень) 

модель 

оцінки, що 

використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими 

даними (3-й 

рівень) 

1 2 3   4 5 6 

особам 

2.3 
інші кредити фізичним 

особам 0 17 0 17 17 

3 Інші фінансові активи: 0 0 94 94 94 

4 

грошові кошти з 

обмеженим правом 

користування 0 0 93 93 93 

5 інші фінансові активи 0 0 1 1 1 

6 
Основні засоби та 

нематеріальні активи 0 0 27184 27184 27184 

6.1 
будівлі, споруди та 

передавальні пристрої 0 0 26592 26592 26592 

6.2 нематеріальні активи 0 0 592 592 592 

7 Усього  активів 0  845 762 27 278 873 040 873 040 

ІІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

8 Кошти банків: 0 9378 0 9378 9378 

9 кредити отримані 0 1245 0 1245 1245 

9.1 

прострочені залучені 

кошти інших банків 0 8133 0 8133 8133 

10 Кошти клієнтів: 0  726 909  0 726 909  726 909  

10.1 

державні та громадські 

організації 0  1 112  0 1 112  1 112  

10.2 інші юридичні особи 0 195887 0 195 887  195887 

10.3 фізичні особи 0 529910 0 529 910  529910 

11 

Інші фінансові 

зобов'язання: 0 0  3406 3406 3406 

12 

кредиторська 

заборгованість за 

операціями з 

платіжними картками 0 0  7 7 7 

13 

кредиторська 

заборгованість за 

операціями з іноземною 

валютою 0 0  3160 3160 3160 

14 
інші фінансові 

зобов'язання 0 0  239 239 239 

15 Усього зобов'язань 0   736 287 3 406 739 693  739 693  

 

У Таблиці 30.2 наведені дані з урахуванням відсотків за фінансовими інструментами та без 

резервів під знецінення за ними. 
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Примітка 31. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 

Таблиця 31.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за звітний період 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити та  

Дебіторська 

 заборгованість 

Інвестиції, 

утримувані 

до 

погашення 

Усього 

1 2 3 4 5 

  АКТИВИ       

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 45 184 0 45 184 

2 Кредити та заборгованість клієнтів: 970 501 0 970 501 

2.1 кредити юридичним особам  970 476 0 970 476 

2.2 кредити на поточні потреби 

фізичним особам  25 0 25 

3 Цінні папери в портфелі банку до 

погашення 0 3 001 3 001 

4 Інші фінансові активи: 207 0 207 

5 грошові кошти з обмеженим правом 

користування 207 0 207 

6 Усього фінансових активів 1 015 892 3 001 1 018 893 

 

 

Таблиця 31.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за попередній період 

(тис. грн.) 

Рядо

к 
Найменування статті 

Кредити та 

дебіторська 

заборгованість 

Усього 

1 2 3 4 

  АКТИВИ     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 310 2 310 

1 Кредити та заборгованість клієнтів: 843 452 843 452 

2.1 кредити юридичним особам  843 287 843 287 

2.2 іпотечні кредити фізичних осіб     

2.3 кредити на поточні потреби фізичним особам  148 148 

2.4 інші кредити фізичним особам 17 17 

3 Інші фінансові активи: 94 94 

3.1 грошові кошти з обмеженим правом 

користування 93 93 

3.2 інші фінансові активи 1 1 

4 Усього фінансових активів 845 856 845 856 
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Примітка 32. Операції з пов'язаними сторонами 

Таблиця 32.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець звітного 

періоду 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кредити та 

заборгованість клієнтів 

(контрактна процентна 

ставка 11-26%) 

0 4 4 987 1 120 165 

2 

Резерв під 

заборгованість за 

кредитами за станом на 

31 грудня 

0 (1) (149) (154867) 

3 

Кошти клієнтів 

(контрактна процентна 

ставка 0,01-24%) 

363831 359 0 164194 

 

Зазначені контрактні процентні ставки  знаходяться у вказаних в таблиці межах відповідно 

до: 

- поточних та депозитних рахунків 

- терміну користування вкладом 

- виду вкладу 

- суми вкладу 

- валюти  вкладу 
 

Таблиця 32.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний період 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи 0 7 4 269 167 030 

2 Процентні витрати (22371) (18) 0 (30952) 

3 
Результат від операцій з 

іноземною валютою 
0 0 0 1247 

4 Комісійні доходи 16 1 0 821 

5 

Відрахування до резерву 

під знецінення кредитів 

та коштів в інших банках 

0 30 (149) (66701) 

6 
Адміністративні та інші 

операційні витрати 
0 (2888) (290) (725) 
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Таблиця 32.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом 

на кінець звітного періоду 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 

1 Інші зобов'язання (9129) 130 28 385526 

 

Основними власниками банку є: 

1. Орлова Наталія Вікторівна – 24,3975%; 

2. Орлова Ольга Олександрівна – 49,8708 %; 

3. Орлов Володимир Олександрович – 23,8559%. 

 

Таблиця 32.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом звітного періоду 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 

1 

Сума кредитів, наданих 

пов'язаним сторонам протягом 

періоду 0 9 236 90 748 

2 

Сума кредитів, погашених 

пов'язаними сторонами протягом 

періоду 92 41 142 121 592 

 

Таблиця 32.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 

попереднього періоду 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кредити та заборгованість 

клієнтів (контрактна 

процентна ставка 16-25%) 

0 102 34 470 1 

2 

Резерв під заборгованість за 

кредитами за станом на 31 

грудня 

0 (31) (1 643) (1) 

3 
Кошти клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,5-19%) 
252 295 659 0 1 041 

 

Зазначені контрактні процентні ставки  знаходяться у вказаних в таблиці межах відповідно 

до: 

- поточних та депозитних рахунків 

- терміну користування вкладом 

- виду вкладу 

- суми вкладу 

- валюти  вкладу 
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Таблиця 32.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній 

період 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи 0 18 6 174 1 

2 Процентні витрати (18239) (72) 0 (76) 

3 

Відрахування до резерву 

під знецінення дебіторської 

заборгованості 

0 0 0 (34) 

4 
Адміністративні та інші 

операційні витрати 
0 (1603) 0 (5399) 

 

Таблиця 32.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом 

на кінець попереднього періоду 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 

1 Інші зобов'язання 95 2 959 19 

 

Таблиця 32.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом попереднього періоду 

(тис. грн.) 

Ряд 

ок 
Найменування статті 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 

1 
Сума кредитів, наданих пов'язаним 

сторонам протягом періоду 1 146 25 293 1 

2 

Сума кредитів, погашених 

пов'язаними сторонами протягом 

періоду 1 056 29 697 0 

 

Таблиця 32.9. Виплати провідному управлінському персоналу 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

31.12.2015 31.12.2014 

витрати 
нараховане 

зобов'язання 
витрати 

нараховане 

зобов'язання 

1 2 3 4 5 6 

1 

Поточні виплати 

працівникам (2 641) (26) (1603) (143) 

2 Виплати під час звільнення (56) 0 0 0 
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