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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
 
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності за 2019 фінансовий рік. 
Річна фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» ( далі – АТ «ЄПБ» ) за 2019 фінансовий рік складена станом на кінець 
дня 31.12.2019. Валютою звітності є гривня. Одиниця виміру валюти звітності – тисяча гривень. 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 
Примітка 1. Інформація про Банк. 

Найменування банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 
БАНК». 

Скорочене найменування банку – АТ «ЄПБ». 
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 30 липня 2018 року прийнято рішення про зміну 
типу акціонерного товариства з «публічне акціонерне товариство» на «приватне акціонерне 
товариство», а також зміну найменування: повне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», скорочене АТ «ЄПБ».  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 
є правонаступником за всіма правами та обов’язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 

Місцезнаходження - Україна, 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок №11, 
приміщення 51.  

Країна реєстрації – Україна. 
Організаційно-правова форма Банку – Акціонерне товариство. 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2007 зареєстровано випуск 

акцій ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500 000,00 гривень, Свідоцтво №514/1/07, дата видачі 
23.10.2008. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.09.2011 зареєстровано 
випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 120 000 000,00 гривень, Свідоцтво №440/1/11, дата 
видачі 12.01.2012. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18.09.2015 зареєстровано 
випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 145 000 000,00 гривень, Свідоцтво №110/1/2015, 
дата видачі 24.05.2016. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.09.2016 зареєстровано 
випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 200 000 000,00 гривень, Свідоцтво № 93/1/2016, 
дата видачі 23.05.2017. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.09.2017 зареєстровано 
випуск акцій на суму 150 000 000,00 гривень, Тимчасове свідоцтво № 96/1/2017-Т. 

Протягом 28-30 листопада 2017 року акціонерами Банку була проведена оплата за прості 
акції на загальну суму 100 000 000,00 гривень. Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» вiд 
29.05.2018 прийнято рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. Розпорядженням Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.08.2018 реєстрацiю випуску акцiй на суму 
150 000 000,00 гривень скасовано, Тимчасове свiдоцтво вiд 14.09.2017 №96/1/2017-Т анульовано. 

У 2019 році відбулось збільшення статутного капіталу Банку на суму 10 000 000,00 гривень 
до загальної суми 210 000 000,00 гривень за рахунок спрямування до капіталу частину прибутку за 
2018 рік та минулих років шляхом збільшення номінальної вартості акції з 1000,00 гривень до 
1050,00 гривень. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2019 зареєстровано 
випуск акцій АТ «ЄПБ» на суму 210 000 000,00 гривень, Свідоцтво № 57/1/2019, дата видачі 
01.10.2019. 

 
Опис характеру операцій Банку та його основних видів діяльності. 
На підставі Банківської ліцензії №246, виданої Банку Національним банком України  має 

право здійснювати банківську діяльність шляхом надання наступних банківських послуг, до яких 
належать: 

‐ залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 
юридичних і фізичних осіб. 

‐ відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у 
банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).  
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‐ розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 
банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 

Банк надає банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на 
підставі Банківської ліцензії № 246, виданої Банку Національним банком України 08.10.2018. 

Відповідно до Статуту Банк, окрім надання фінансових послуг, має право здійснювати також 
діяльність щодо:  

‐ інвестицій; 
‐ випуску власних цінних паперів; 
‐ зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа; 
‐ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 
‐ ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій). 
‐ надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших 

фінансових послуг. 
Банк також має право здійснювати наступні операції: 
‐ здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; 
‐ надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають 

їх виконання у грошовій формі; 
‐ 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); 

‐ лізинг. 
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 це 
свідчить кількість клієнтів: станом на 31.12.2019 в Банку обслуговуються 5 517 клієнтів, у т.ч.:558 
юридичних осіб та 4 959 фізичних осіб. 

В умовах дестабілізації економічної та політичної обстановки на сході України Банк приклав 
максимальні зусилля щодо збереження клієнтської бази та довіри до Банку. 

Органами управління Банком є: 
‐ Загальні збори акціонерів; 
‐ Наглядова рада Банку; 
‐ Правління Банку. 
Розподіл повноважень між цими органами управління визначені Статутом (нова редакція) 

АТ «ЄПБ», погодженим Національним банком України 11.07.2019 та зареєстрованим в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
16.07.2019, номер запису 10741050031064527. 

Правління Банку очолює Голова Правління Банку, членами Правління Банку є три 
заступники Голови Правління та два члени Правління Банку. 

Органом контролю, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку, є 
Ревізійна комісія. Підрозділами контролю є: Відділ внутрішнього аудиту, Управління ризиками та 
Відділ комплаєнс контролю. 

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 являється учасником Фонду гарантування вкладів з 6 жовтня 2008 року, реєстраційний 

№208 (Свідоцтво учасника фонду №199 від 23 жовтня 2018 року). 
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Інформація щодо змін в структурі Банку. 
З метою удосконалення корпоративного управління та приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, 
організаційна структура Банку у 2019 році змінювалась декілька разів: з урахуванням бiзнес-
стратегiї Банку оргструктура змінювалась за рішеннями Наглядової ради від:17.01.2019, 29.03.2019, 
19.08.2019 метою оптимізації та підвищення ефективності управління відбулось 
перепідпорядкування структурних підрозділів заступникам Голови Правління та членам Правління.  

За рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 у звітному році було відкрито та розпочало 
роботу Центральне відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» у м. Львів. 

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

Частка керівництва в акціях Банку - станом на 31.12.2019 частка керівництва у Статутному 
капіталі Банку відсутня. 

Власники істотної участі в Банку - станом на 31.12.2019 істотною участю в Банку володіють 
наступні акціонери: 

1. Орлова Ольга Олександрівна – 49,9225%; 
2. Орлова Наталія Вікторівна – 21,8885%; 
3. Орлов Володимир Олександрович – 27,0635%. 
 Іноземні інвестори не мають часток в Статутному капіталі АТ «ЄПБ». 
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 Банку передбачає послідовне об’єднання відповідних статей 
фінансових звітів Головного офісу Банку та його відділень. 

При зведенні звітності виконується перевірка тотожності відповідних рахунків 3, 6, 7 та 9 
класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. 

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 №373 та відповідно до вимог МСФЗ. 

Затвердження річної фінансової звітністі за 2019 рік  внесено до порядку денного    Загальних 
зборів акціонерів АТ «ЄПБ», які призначені на 23 квітня 2020  року. 

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

 

Макроекономічне середовище. 

Зовнішні умови та показники розвитку. 

     Наприкінці 2019 року з’явилися ознаки пожвавлення економічної активності та світової 
торгівлі. Основними причинами були активізація торговельних переговорів між США і Китаєм та 
очікування підписання торговельної угоди між країнами. Оптимістичні очікування учасників ринку 
підтримали ціни на світових товарних ринках. На тлі м’яких глобальних фінансових умов зберігався 
інтерес інвесторів до фінансових активів країн, ринки яких розвиваються. У найближчі роки 
очікується поступове прискорення зростання світової економіки завдяки послабленню 
торговельних війн та сприятливим фінансовим умовам. Однак у цілому зростання залишатиметься 
помірним. Економіки країн – торговельних партнерів поступово прискорюватимуться. У жовтні 
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2019 року США призупинили введення додаткових мит проти китайського імпорту, що призвело до 
часткового відновлення купівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції як крок у 
відповідь. Активізація переговорного процесу та заяви високопосадовців двох країн уселили 
оптимізм щодо можливого підписання торговельної угоди між США та Китаєм, яке реалізувалося 
на початку 2020 року. Як наслідок, індикатор рівня ділової довіри в світі зростав. На прогнозному 
горизонті світова економіка поступово прискорюватиметься завдяки відновленню Єврозони та 
низки країн, що розвиваются (Туреччини, Індії, Росії - КР). Сталим залишатиметься зростання в 
країнах ЦСЄ. Крім послаблення торговельного протистояння зростання підтримуватимуть 
сприятливі фінансові умови завдяки м’якій монетарній політиці провідних центральних банків. 
Однак у цілому темпи зростання світової економіки залишатимуться стриманими внаслідок 
збереження протекціоністських заходів, попри підписання угоди між США та Китаєм. Зростання 
економіки США в ІІІ кварталі 2019 року очікувано сповільнилося. Уперше за останні три роки 
знизилися внутрішні приватні інвестиції, але зростання підтримував сталий рівень споживання на 
тлі низького безробіття. Сприятливі фінансові умови та стійкий ринок праці забезпечать збереження 
зростання економіки темпами близькими до зростання потенційного ВВП. Темпи зростання 
економіки Єврозони залишалися на рівні попереднього кварталу. Попри відносно стабільне 
зростання у сфері послуг, слабкість світової торгівлі та триваючий спад в автомобілебудуванні й 
надалі позначалися на сповільненні промислового виробництва. Як наслідок, інфляція залишалася 
нижче цілі. На прогнозному горизонті очікується, що економіка Єврозони поступово 
відновлюватиметься завдяки стимулюючій монетарній та фіскальній політиці. Ціни на товари 
українського експорту будуть близькими до поточних, імпорту – стримано зростатимуть. 
Неочікувана заява президента США на початку серпня 2019 року про введення додаткових мит на 
китайську продукцію та їх фактичне запровадження на початку вересня призвели до різкого 
зниження світової торговельної активності. Падіння попиту спричинило стрімке зниження цін на 
більшості світових товарних ринків. Особливо чутливим до такого розвитку подій виявився ринок 
металургійної продукції з огляду на високу пропозицію. Як наслідок, у вересні-жовтні падіння цін 
на сталеві напівфабрикати поглибилося до 18–20% р/р. Водночас наприкінці року ціни 
скоригувалися завдяки новим урядовим заходам Китаю зі стимулювання економіки та прогресу в 
торговельних переговорах зі США. Поступове відновлення світової економіки стимулюватиме 
збільшення попиту на сталь та, відповідно, підтримуватиме ціни. Додатковим фактором буде 
порівняно висока ціна на залізну руду, насамперед високої якості, незважаючи на очікуваний 
низхідний тренд. Останнє пояснюється поступовим розширенням пропозиції залізної руди завдяки 
введенню в дію нових потужностей в Австралії, відновленням робіт у Бразилії та введенням в 
експлуатацію гігантського родовища в Гвінеї. Ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, 
залишалися на порівняно низькому рівні через високі врожаї. Наприкінці року вони помірно 
зростали внаслідок підвищення попиту з боку окремих країн Близького Сходу та Нової Зеландії, а 
також анонсованого урядом Аргентини подальшого підвищення мит на експорт зернових. 
Рекордний світовий урожай пшениці у 2019/2020 маркетинговому році, попри погіршення ситуації 
в Австралії, тиснутиме на ціни не лише в поточному маркетинговому році, а й у наступному через 
значні перехідні запаси. На тлі високого попиту ціни будуть близькими до поточних рівнів. 
Натомість пропозиція кукурудзи зростатиме нижчими темпами, насамперед із боку США та 
Мексики, що підтримуватиме ціни на цей вид зернових. У цілому в 2019 році ціни на товари, що 
переважають в українському експорті були нижчими, ніж рік тому та залишатимуться близькими 
до поточного рівня й на прогнозному горизонті. У IV кварталі 2019 року світові ціни на енергоносії, 
зокрема нафту і природний газ зростали на очікуваннях активізації попиту завдяки можливій угоді 
між США та Китаєм. Додатковими факторами були подовження угоди ОПЕК+ та сезонні 
температурні коливання. Динаміка цін на природний газ на І півріччя 2020 року була скоригована у 
бік зниження, оскільки завдяки досягнутим домовленостям між Україною та Росією не реалізувався 
ризик припинення транзиту російського газу українською територією. Загальний оптимізм щодо 
укладення торговельної угоди між США та Китаєм на тлі пом’якшення монетарної політики 
провідними центральними банками, зокрема ФРС та ЄЦБ, підтримували інтерес інвесторів до 
активів країн, що розвиваються. ФРС у жовтні втретє поспіль знизила ставку за федеральними 
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фондами на тлі стриманого інфляційного тиску та сповільнення світової економіки. ЄЦБ з 01 
листопада 2019 року відновив викуп цінних паперів у рамках програми кількісного пом’якшення на 
невизначений термін у щомісячних обсягах 20 млрд євро. За таких умов окремі центральні банки 
ЕМ також пом’якшували свою політику. З огляду на послаблення інфляційного тиску і темпів 
економічного зростання знижували свої базові ставки центральні банки Росії, Білорусі, Туреччини, 
Чилі, Мексики, Бразилії. У IV кварталі 2019 року тривало зниження премії за ризик для суверенних 
позичальників. Водночас рівень дохідності суверенних облігацій залишався привабливим, 
сприяючи значному припливу капіталу до активів країн, що розвиваються. Причому на ринок 
вийшли навіть країни з одними з найвищих ризиків, зокрема, Ліван, Еквадор та Коста Ріка. Як 
наслідок, борг країн, що розвиваються установив новий рекорд – 71.4 трлн дол. або 220% ВВП (за 
попередньою оцінкою), а його частка в глобальному боргу сягнула 28.5%. Початок 2020 року уразив 
світ кількома значними геополітичними та соціальними подіями: загостренням ситуації на 
Близькому Сході та стрімким поширенням нетипової пневмонії (коронавірусу) в Китаї, а надалі й у 
світі загалом. Останнє спровокувало тимчасову паніку на фондових ринках через можливе більш 
суттєве уповільнення економічної активності в Китаї. Монетарна політика провідних центральних 
банків на прогнозному горизонті залишатиметься м’якою через відносну слабкість 
макроекономічного середовища. Нормалізація монетарної політики ФРС та ЄЦБ очікується не 
раніше 2021 року. Завдяки цьому фінансові умови для країн, що розвиваються, залишатимуться 
сприятливими. 

 
Динаміка інфляційних процесів.  

     Споживча інфляція у 2019 році досягла цілі 5% ± 1 в.п., сповільнившись у грудні до 4.1% р/р 
(найнижчого значення з квітня 2014 року). За місяць ІСЦ знизився на 0.2% – дефляцію в грудні 
зафіксовано вперше за весь період спостережень (з 1991 року). Зниження інфляції до цілі у 2019 
році – насамперед результат послідовної монетарної політики НБУ, спрямованої на досягнення 
цінової стабільності в поєднанні з виваженою фіскальною політикою уряду. Визначальним 
чинником сповільнення інфляції стало зміцнення курсу гривні до валют країн – торговельних 
партнерів. Це проявилося насамперед у послабленні фундаментального інфляційного тиску – базова 
інфляція сповільнилася до 3.9% р/р попри подальший тиск з боку швидкого зростання споживчого 
попиту та заробітних плат. Крім прямого впливу від міцнішого курсу гривні до валют, ефект на 
базову інфляцію проявлявся також через поліпшення інфляційних очікувань. Іншими чинниками 
сповільнення інфляції стали зниження світових цін на енергоносії та послаблення тиску з боку 
пропозиції сирих продуктів харчування. Тривало зниження цін у промисловості (до 7.4% р/р у 
грудні) під впливом зниження зовнішніх цін та здешевлення сировини та комплектуючих через 
зміцнення гривні. 

 

Заробітна плата. 

         Середня зарплата в Україні у грудні 2019 року становила 12 264 грн. Порівняно з листопадом 
2019 року, зросла на 1585 грн (з 10 679 грн.). Порівняно з груднем 2018 року (10 573 грн.) зростання 
заробітної плати складає 1 691 грн., або 16%. 
Згідно з даними Держстату, найвищу середню зарплату традиційно зафіксовано в м. Києві - 18869 
грн, а найнижчу - у Кіровоградській області - 9450 грн. 
Найвищий рівень зарплат у галузевому розрізі спостерігається у сфері фінансової та страхової 
діяльності - 22198 грн. Друге місце посідає діяльність у сфері державного управління й оборони, 
обов'язкового соціального страхування - 20360 грн. Найменш оплачуваною виявилася діяльність у 
сфері тимчасового розміщування й організації харчування - 7280 грн. 
 
 Облікова ставка.  

 

       У ІV кварталі 2019 року Правління НБУ двічі знизило облікову ставку загалом на 300 б. п. – до 
13.5% та ще на 250 б. п. до 11.0% у січні 2020 року. Пришвидшене зниження облікової ставки, 
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порівняно з жовтневим макроекономічним прогнозом, зумовлювалося суттєвішим зниженням 
інфляційного тиску. Таке зниження стало можливим завдяки значному зміцненню курсу гривні 
наприкінці 2019 року, вплив якого на ціни ще не повністю реалізувався. Завдяки планомірному 
зниженню облікової ставки, яке НБУ розпочав ще у квітні 2019 року, реальні монетарні умови 
поступово пом’якшуються, незважаючи на подальше покращення інфляційних очікувань та 
зниження інфляційного тиску. Проте реальна ключова ставка все ще залишається суттєво вище 
нейтрального рівня. З одного боку, більш суттєве зниження облікової ставки створило б ризики 
виходу інфляції за верхню межу цільового діапазону у 2021 році. Також необхідно враховувати, що 
інфляційні очікування, які, попри зниження за всіма групами респондентів, ще не достатньо 
заякорені – вони суттєво перевищують верхню межу цільового діапазону – 6% (за винятком 
фінансових аналітиків). З іншого боку, з огляду на низькоінфляційне середовище у 2020 році та з 
метою утримання інфляції на рівні  5%, а також підтримки економічного зростання. 
 

Міжнародні резерви 

 

           Резерви сягнули семирічного максимуму – 25.3 млрд.дол. станом на кінець року або 3.8 
місяці майбутнього імпорту. Зростання відбулося за рахунок чистих міжнародних резервів, що 
посилює зовнішню позицію України. Збільшити міжнародні резерви загалом на 4,5 млрд дол. 
США за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на 
валютному ринку, яка зумовлювалася подальшим прискоренням економічного зростання і стійким 
припливом іноземного капіталу в країну.  
Упродовж року пропозиція валюти на міжбанківському ринку значно переважала попит. Високий 
рівень пропозиції забезпечували українські компанії-експортери, насамперед аграрії, які, навіть 
попри певне погіршення умов торгівлі на світових ринках, нарощували обсяги продажів, а також 
іноземні інвестори, які продали 4,3 млрд дол. США для купівлі гривневих державних облігацій 
(ОВДП). Крім того, зовнішнє фінансування активно залучали державні та приватні компанії. 
Водночас попит імпортерів на валюту був помірним, зокрема завдяки зниженню світових цін на 
енергоносії. Також меншими були обсяги репатріації дивідендів бізнесу за кордон. 

       Національний банк діяв відповідно до Стратегії валютних інтервенцій і викуповував 
сформований надлишок валюти для поповнення міжнародних резервів, не перешкоджаючи 
ринковому тренду на зміцнення національної валюти. За підсумками року чиста купівля валюти 
Національним банком сягнула 7,9 млрд. дол. США, що є найвищим показником за останні 14 років. 
У помісячному вимірі міжнародні резерви найбільше зросли у грудні на тлі несуттєвих виплат за 
зовнішнім боргом і збільшення пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 
– на 15,4% або 3 370,5 млн. дол. США. Динаміку резервів у грудні визначали такі чинники: 

 По-перше, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Активний 
продаж валюти приватним сектором економіки, державними компаніями, а також 
іноземними інвесторами дав змогу Національному банку поповнити міжнародні резерви на 
2 933,3 млн. дол. США (чиста купівля валюти).  

 По-друге, операції Уряду з управління державним боргом. Загалом на обслуговування та 
погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 220,3 млн дол. США (в 
еквіваленті). З цієї суми 181,3 млн дол. США сплачено за облігаціями внутрішньої державної 
позики (ОВДП), а решту коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами 
та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати були компенсовані надходженнями 
на користь Уряду 514,0 млн. дол. США, зокрема: 259,0 млн. дол. США та 198,0 млн. євро від 
розміщення ОВДП. 

 По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до 
іноземних валют 
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 Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяця майбутнього прогнозованого 
імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і 
Національного банку. 

Зовнішня торгівля та платіжний баланс. 

 

            У 2019 році дефіцит поточного рахунку істотно звузився. Різке звуження дефіциту поточного 
рахунку наприкінці 2019 року стало відображенням значної за обсягом, однак разової операції – 
надходження компенсації від ПАТ "Газпром" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. У 
цілому ця операція мала нейтральний вплив на платіжний баланс та відповідно на резерви: 
надходження за поточним рахунком були збалансовані зміною активів Центрального банку та 
банківської системи за фінансовим рахунком. Від’ємне сальдо поточного рахунку зменшилося й без 
урахування зазначеної операції. Цьому сприяли подальше збільшення надходжень з оплати праці з-
за кордону, нижчі обсяги виплат дивідендів та розширення профіциту торгівлі послугами. Дефіцит 
торгівлі товарами в абсолютному вимірі за вирахуванням тимчасового ефекту розмитнення раніше 
ввезених автомобілів з іноземною реєстрацією лише незначно перевищив минулорічний рівень 
попри значні закупівлі енергоносіїв та високий внутрішній попит. А відносно ВВП він звузився, що 
спостерігалося вперше в післякризові періоди. Стримували розширення дефіциту поліпшення умов 
торгівлі сировинними товарами та зростання продуктивності економіки, передусім аграрного 
сектору. Експорт товарів за рік збільшився на 6.4% передусім завдяки підвищенню продуктивності 
аграрного сектору, яке переважило погіршення цінової кон’юнктури для експортерів. Високі врожаї 
сільськогосподарських культур 2018–2019 років забезпечили рекордні поставки цілої низки товарів 
(зернових та олійних культур, соняшникової олії, олійних макух), що підтримали динамічне 
зростання експорту продовольчих товарів. Уповільнення зростання в IV кварталі зумовлене 
високою базою порівняння попереднього року – урожай кукурудзи, хоч і значний, залишився на 
рівні минулого року. Додатковим фактором нарощування експорту продовольчих товарів став 
підвищений попит на них з боку Китаю, зумовлений його торговельним протистоянням з США. У 
результаті вперше в історії Китай став найбільшою країною – торговельним партнером України, 
випередивши Росію, Німеччину та Польщу. Погіршення цінової кон’юнктури для українського 
експорту у 2019 році найвідчутніше позначилося на експорті металургійної продукції: зменшилися 
як фізичні, так і вартісні його обсяги. Водночас у IV кварталі 2019 року саме ціновий фактор був 
визначальним у зниженні вартісних обсягів експорту чорних металів. У свою чергу вартісні обсяги 
експорту продукції хімічної промисловості знизилися передусім під впливом зниження цін на 
енергоносії, які є основною складовою проміжного споживання галузі. Натомість за рік збільшився 
експорт залізних руд завдяки різкому зростанню світових цін на них у першій половині року. Проте 
зі зниженням цін наприкінці року зменшилися й обсяги експортних поставок. Третій рік поспіль 
зростав експорт української продукції машинобудування. У другій половині року визначальним 
чинником прискорення його зростання було скасування антидемпінгового мита на поставки вагонів 
та комплектуючих до них до країн Митного союзу. Зростання імпорту стримувалося істотним 
зниженням цін на енергоносії. Істотне падіння цін на енергоносії призвело до зниження вартісних 
обсягів енергетичного імпорту за 2019 рік попри найбільші за останні п’ять років обсяги закупівель 
газу. У цілому за рік інвестиційний імпорт збільшився на 12%. Водночас, попри зміцнення гривні 
та стійкий внутрішній попит, імпорт товарів споживчого призначення, як і в попередньому році, 
зростав стабільними темпами (20%) протягом усього року. Приплив капіталу забезпечували як 
державний, так і реальний сектори Упродовж 2019 року за фінансовим рахунком спостерігався 
приплив капіталу, насамперед боргового. Так за рік портфель ОВДП у національній валюті у 
власності нерезидентів збільшився на 4.3 млрд дол. У другій половині року суттєво посилилася й 
роль реального сектору – низка українських компаній після тривалої перерви вийшла на ринок 
боргового капіталу. Так АТ "Укрзалізниця", НАК "Нафтогаз" та ПРАТ "МХП" випустили 
єврооблігації. Крім того, у другій половині року зросли обсяги заборгованості за торговими 
кредитами. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2019 році становив 2.5 млрд дол. 
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Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну становили 3.2 млрд дол., а з України 
інвестовано 0.7 млрд дол. Проте до цих обсягів входять операції з переоформлення банками боргу 
в статутний капітал та проведення операції з продажу Vodafone. Без урахування операції з продажу 
Vodafone обсяг надходжень у реальний сектор становив 2.4 млрд дол., що на 60% більше, ніж у 2018 
році (1.5 млрд дол.). Основними галузями – реципієнтами прямих іноземних інвестицій залишалися 
оптова та роздрібна торгівля та операції з нерухомістю, суттєво зросли інвестиції в добувну 
промисловість наприкінці року.  
 

Виконання Державного бюджету України 

 

У грудні 2019 року державний бюджет очікувано виконано з дефіцитом (43.2 млрд грн), що 

призвело до розширення дефіциту за підсумками року (до 78 млрд грн). Доходи в грудні 

збільшилися (на 16.2% р/р) завдяки: стійким надходженням від податку з доходів громадян; 

достроковій сплаті НАК Нафтогаз частини дивідендів та податків з них за 2019 рік, зростанню 

надходжень від ПДВ (як з імпортованих товарів, так і внутрішніх через дещо менші обсяги 

відшкодування у грудні порівняно з середньомісячними обсягами за попередні місяці); збільшенню 

надходжень від акцизного податку з вироблених товарів перед плановим підвищенням ставки 

акцизу на тютюнові вироби. Попри традиційне нарощення видатків у грудні, їх обсяг був меншим 

порівняно з груднем попереднього року (на 2.2% р/р). Й надалі зростали витрати на оплату праці та 

соціальне забезпечення, однак знизилися капітальні видатки та витрати на товари та послуги, у тому 

числі за рахунок імпортованих. Традиційно для грудня з дефіцитом виконано й місцеві бюджети 

(34.2 млрд грн). У результаті сформувався дефіцит зведеного бюджету як у грудні (6.2 млрд грн), 

так і за підсумками року (84.3 млрд грн).  

 

Основні тенденції розвитку банківського сектору України. 

Станом на 01 січня 2020 року на ринку працювало 75 банків (скорочення кількості банків 
відбулось внаслідок приєднання Укрсоцбанку до Альфа-банку). Загальні та чисті активи сектору 
станом на 01 січня 2020 року склали відповідно 1 982 628 та 1 494 460 млн.грн. Порівняно з 
початком року загальні активи банківської системи збільшились на 72 014 млн.грн. (або на 3,8%), 
чисті - на 134 757 млн.грн. (на 9,9%). Збільшення загальних активів відбулось передусім по статтях 
«Кошти в Національному банку України» та «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших 
банках». Значним чином це зумовлено надходженням коштів від «Газпрому» згідно рішення 
Стокгольмського арбітражу та укладеного контракту на постачання газу. Істотно також 
збільшились вкладення в цінні папери та довгострокові інвестиції. В той же час скоротилась головна 
стаття активів – кредити, що надані клієнтам (з 1 118 860 млн.грн. до 1 033 539 млн.грн.), передусім 
через скорочення кредитів, що надані юридичним особам (кредити, надані фізичним особам, дещо 
збільшились – на 9,9 млн.грн.). Таким чином можна констатувати, що ліквідність банківської 
системи збільшилось, проте пожвавлення кредитування не спостерігається. 

Капітал банківської системи дещо збільшився – з 154 960 млн.грн. до 200 854 млн.грн. Це 
відбулось передусім за рахунок чистого прибутку банків, понад 50% якого припадає на АТ КБ 
«Приватбанк». Чистий прибуток банків за підсумками 12 місяців 2019 року склав 59 634 млн.грн. 
(доходи банківської системи – 244 402 млн.грн., витрати – 184 768 млн.грн.). Головною часткою 
доходів банків залишаються процентні доходи (від наданих кредитів та вкладень у цінні папери, 
передусім, державні), частка яких складає 63,1% розміру всіх доходів, головними статтями витрат 
– процентні та загальні адміністративні витрати (74,1%). Відрахування у резерви становлять 11 847 
млн.грн., податок на прибуток – 4 683 млн.грн. 
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Рентабельність банківської системи складає 4,35% - за чистими активами та 34,18% - за 
капіталом.  

Перспективи та ризики.  
У 2019 році головним фактором, що міг впливати на діяльність банківської системи України, 

виявився політичний. Відбулись президентські вибори, за якими змінилась перша особа держави. 
21 липня 2019 року відбулись дострокові парламентські вибори, внаслідок яких сформований новий 
склад уряду України. В результаті цього у Верховній Раді України сформована нова 
пропрезидентська більшість. Це, незважаючи на періодично виникаючі політичні скандали 
(зокрема, з американською елітою) та невизначеність щодо подальшого врегулювання ситуації на 
Донбасі, є певним чином стримуючим фактором. У вересні-жовтні 2019 року гривня почала суттєво 
зміцнюватись, що стало можливим завдяки передусім припливу коштів нерезидентів на ринок 
державних цінних паперів. Наприкінці року курс основних валют до гривні стабілізувався. У 2020 
році подальшого зростання національної валюти не очікується, оскільки це негативним чином 
вплине на виконання Державного бюджету України. Також залишається невизначеність щодо 
подальшої дільності російських банків з державним капіталом та КБ «Приватбанк». В той же час 
окремі невеликі банки докладатимуть зусиль щодо нарощення регулятивного капіталу з метою 
приведення його розміру до 300 млн.грн. до кінця 2020 року (згідно з вимогами Національного 
банку України). Але в цілому, у випадку відсутності значних зовнішніх шоків (передусім, різкої 
зміни курсів головних іноземних валют та значного негативного впливу зовнішніх факторів) 
банківський сектор 2020 року працюватиме відносно стабільно. 
 

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 Національного банку України від 24.10.2011 №373, постанови Правління Національного 
банку України від 09.04.2019 №274 -рш «Про схвалення методичних рекомендацій щодо порядку 
складання приміток до фінансової звітності банків України», Облікової політики Банку та на 
підставі даних бухгалтерського обліку Банку за 2019 рік. 

Річну фінансову звітність складено згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі - МСФЗ), випущеною Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі 
- МСБО) та тлумачень Міжногродного комітету з тлумачень міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі - КТМФЗ).  

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 
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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). 

Керівницву Банку не відома інформація про факти шахрайства або підозри у шахрайстві 
управлінського персоналу, які б вплинули на діяльність Банку і внутрішній контроль та мали 
суттєвий вплив на фінансову звітність.  

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. 
Примітка 4.1. Консолідована фінансова звітність. 

 
Суб’єкт господарювання, який є материнським підприємством, складає консолідовану 

фінансову звітність. Цей МСФЗ застосовується до всіх суб’єктів господарювання. 
Материнське підприємство готує консолідовану фінансову звітність, застосовуючи єдині 

облікові політики для подібних операцій та інших подій за подібних обставин. 
Фінансова звітність групи, у якій активи, зобов’язання, власний капітал, дохід, витрати та 

потоки грошових коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств подаються як 
такі, що належать єдиному економічному суб’єкту господарювання 

У 2019 році учасників консолідації фінансової звітності в Банку не було. 
 

Примітка 4.2. Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час 
застосування принців облікової політики. 

Судження. 
У процесі застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження, крім 

облікових оцінок, які мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності: 
‐ класифікація фінансових активів; 
‐ інформація про судження, зроблене при застосування облікових оцінок, які мають 

найбільш cуттєвий вплив на суми вказані в річній звітності, викладені в наступній примітці; 
‐ класифікація фінансових активів:оцінка бізнес-моделі, згідно якої утримуються фінансові 

активи, та оцінка того, що договірними умовами фінансового активу є виключні виплати основної 
суми та відсотки на непогашену оснувну суму (Примітка 4.5.). 

Невизначеність оцінок.  
У процесі застосування облікової політики керівництво Банку використовувало судження та 

здіснювало оцінку при визначенні сум, відображених у фінансовий звітності. Найбільш суттєве 
використання суджень та оцінок вимагалось при визначенні справедливої вартості фінансових 
інструментів, оцінки очікуваних кредитних збитків. 

Справедлива вартість фінансових інструментів.  
У випадку, коли справедлива вартість фінансових інструментів, що відображені у звіті про 
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фінансовий стан, не може бути отримана шляхом спостережень за активними ринками, вона може 
визначитися за допомогою набору технік оцінювання, що включають використання математичних 
моделей. Вхідні параметри моделей включають спостережувану ринкову інформацію, у випадку 
коли це неможливо, для визначення справедливої вартості необхідне застосування судження. 

Очукувані кредитні збитки. 
Інформація про припущення та невизначеність оцінки, які мають значний ризик 

відкореговано у період, що закінчився 31 грудня 2019 року. 
Зменшення корисності фінансових інструментів (оцінка того, чи збільшився кредитний 

ризик фінансового активу з моменту первісного визнання та включення перспективної інформації 
при оцінці очікуваних кредитних збитків) викладено у Примітці 4.6. 

Безперервність діяльності. 
Керівництво Банку здійснило оцінку щодо його можливості подальшої безперервної 

діяльності та впевнилось, що Банк має ресурси для продовження діяльності в осяжному 
майбутньому. До того ж, керівництву не відомо про будь- які значні невизначеності , що можуть 
викликати значну невпевненість у можливості Банку здійснювати безперервну діяльність. Таким 
чином, складання фінансової звітності було продовжено, виходячи з принципу безперервності 
діяльності. Таким чином, фінансова звітність за 2019 рік складена  виходячи з  принципу 
безперервності діяльності. 

Відстрочений податок. 
Судження керівництва необхідні для визначення суми відстроченого податкового активу з 

податку на прибуток, який може бути визначений, виходячи з вірогідних строків і розміру 
майбутнього прибутку, що підлягає оподаткуванню, разом із стратерією податкового планування. 

Початкове визначення операцій з пов’язаними сторонами. 
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСФЗ 9 

вимагає облікувати фінансові інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За 
відсутності активного ринку таких операцій для того щоб визначити, чи здійснювалися таки 
операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження. 
Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними 
сторономи та аналіз ефективної процентної ставки. 

 
Примітка 4.3. Зміни в обліковій політиці та поданні. 

 
У липні 2014 року РМСБО випустила остаточну версію МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». З 

1 січня 2018 року банки України зобов’язані для обліку фінансових інструментів застосовувати 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі - МСФЗ 9), який замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка». 

Слід зауважити, що визначення фінансового іструмента, фінансового активу, фінансового 
зобов’язання, інструмента капіталу, сфера застосування МСФЗ 9 не змінилася. 

Водночас в обліку фінансових інструментів згідно з новим МСФЗ 9 відбулися значні зміни, 
які можна згрупувати у 4 основні блоки: 

‐ зміни в підходах до класифікації та обліку фінансових інструментів, насамперед 
фінансових активів; 

‐ зміни в порядку оцінки кредитних збитків, які мають визначитися в обліку та фінансовій 
звітності; 

‐ розширення сфери застосування обліку хеджування; 
‐ відповідні зміни у вмимогах до розкриття інформації щодо фінансових інструментів 

(зміни до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» (далі - МСФЗ 7). 
За фінансовими активами (класичні боргові фінансові активи банків: кредити, боргові цінні 

папери, фінансова дебіторська заборгованість) замість чотирьох категорій ми маємо три: 
‐ за амортизованою собівартістю; 
‐ за справедлливою вартістю з відображенням результату переоцінки ів іншому сукупному 

доході та їх накопичення у власному капіталі у вигляді резерву переоцінки; 
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‐ за справедливою вартістю з одночасним відображенням результату переоцінки прямо у 
фінансових результатах (Звіті про прибутки та збитки). 

Класифікація боргових фінансових активів залежить від двох аспектів: 
1.За амортизованою собівартістю (АС), якщо: 
‐ бізнес-модель – «утримувати»; 
‐ контракні умови передбачають погашення виключно основної суми і процентів (ВПОСП-

тест виконується). 
2. За справедливою вартістю через інший сукупний дохід (СВІСД), якщо: 
‐ бізнес- модель – «або утримати, або продавати»;  
‐ контракні умови передбачають погашення виключно основної суми і процентів (ВПОСП-

тест виконується). 
3. За справедливою вартістю через прибутки/збитки (СВПЗ), якщо: 
‐ бізнес-модель – «будь-яка інша, крім «утримувати» або «утримувати чи продавати» 

та/або»; 
‐ контракні умови передбачають не тільки погашення виключно основної суми і процентів 

(ВПОСП-тест виконується). 
Протягом 2019 року Банк працював відповідно до вимог Положення про облікову політику 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на 2019 рік, 
затвердженого Рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2019 №15/04/2019). Облікова 
політика Банку базується на вимогах чинного законодавства України, нормативно-правових актів 
Національного банку України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності.  
 

Примітка 4.4. Основи оцінки складання фінансової звітності. 
 
Фінансова звітність Банку ґрунтується на основоположному припущення безперервності, 

принципі нарахування та якісних характеристиках зрозумілості, доречності та зіставленості. 
При підготовці фінансової звітності Банк робить оцінки та припущення, що мають вплив на 

визначення суми активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату 
підготовки фінансової звітності та визначення сум доходів та витрат звітного періоду. 

Основої оцінки статей фінансової звітності Банку є історична собівартість, за винятком 
статей, зазначених в основних положеннях облікової політики, що наведені нижче, використання 
таких видів оцінки,як амортизована собівартість або справедлива вартість. 

‐ амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання - це сума, у 
якій оцінюється фінансовий актив або фінансове зобов’язання під час первісного визнання, за 
вирахуванням отриманих або сплачених коштів ( основної суми боргу, процентних доходів (витрат) 
або інших платежів, пов’язаних з ініціюванням  фінансового активу або фінансового зобов’язання), 
збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації, розрахованої з використанням 
ефективної ставки відсотка, - різниці між первісно визнаною сумою погашення фінансового 
інструменту, а також для фінансових активів скоригована з урахуванням оціночного резерву під 
кредитні збитки; 

‐ метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості 
фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових 
зобов’язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом 
відповідного періоду часу. Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний 
потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну терміну дії 
фінансового активу чи фінансового зобов’язання до валової балансової вартості фінансового активу 
або до амортизованої собівартості фінансового зобов’язання. Банк здійснює розрахунок ефективної 
ставки відсотка на основі очікуваних грошових потоків з урахуванням усіх умов договору за 
фінансовим активом без урахування очікуваних кредитних збитків. Ефективна ставка відсотка, 
скоригована з урахуванням кредитного ризику – ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік 
майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного строку дії фінансового активу 
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до амортизованої собівартості фінансового активу, який є придбаним або створеним знеціненим 
фінансовим активом. Банк здійснює розрахунок ефективної ставки відсотка, скоригованої з 
урахуванням кредитного ризику, на основі майбутніх очікуваних грошових потоків з урахуванням 
усіх умов договору за фінансовим активом та очікуваних кредитних збитків. 

‐ справедлива вартість - це сума коштів, яка була б отримана за продаж активу або сплачена 
за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. При 
визначенні справкдливої вартості активу чи зобов’язання Банк використовує спостережні ринкові 
дані, де це можлово. Якщо справедлива вартість активу або зобов’язання не може бути визначенна 
безпосередньо шляхом спостереження, Банк використовує методики оцінування, які максимізують 
використання доречних спостережуваних даних та мінімізує використання неспостережуваних 
даних (наприклад, через використання підходук ринкового поєднання, що відображає нещодавні 
ціни угод на подібні товари, аналіз дисконтованих грошових потоків, моделі опціонного 
ціноутворення, що відображають особливості функціонування емітента). Використовувані дані є 
співставними з характеристиками активу/зобов’язання, які береться до уваги учасниками ринку. 

‐ балансова вартість-це вартість, за якою актив та зобов’язання відображаються в балансі. 
балансова вартість для фінансового активу чи зобов’язання складається з основної суми боргу, 
нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), а для фінансового активу – суми 
очікуваного резерву під кредитні збитки. 

‐ фінансовий інструмент – це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в 
одного суб’єкта господарювання і фінансове зобов’язання або інструмент капіталу в іншого 
суб’єкта господарювання. 

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: 

‐ договірна вартість – вартість активу, передбачена договорами, укладеними Банком з його 
контрагентами; 

‐ валова балансова вартість фінансового активу – амортизована собівартість фінансового 
активу до коригування на величину оціночного резерву під кредитні збитки; 

‐ 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. 

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 
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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 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. 

 
Примітка 4.5. Первісне визнання фінансових інструментів. 

 

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 
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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 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. 

Звіт складено за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Національною валютою 
України є гривня. Валютою подання для цілей підготовки цієї фінансової звітності є гривня, 
одиниця виміру – тисяча гривень (тис. грн.). 
 

Примітка 4.6. 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. 

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 4.7. Класифікація фінансових активів. 

 
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він 

відповідає нижчезазначеним умовам і не клафікується як оцінюваний за справедливою вартістю, з 
відображенням результатів переоцінки у прибутку або збитку: 

‐ актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання 
передбачених договором грошових потоків; 

‐  договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 
являють собою виплату виключно основної суми і прцентів (SPPI) на непогашену частину основної 
суми. 

‐ фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю з відбраженням результату 
переоцінки; 
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‐ в іншому сукупному доході, тільки у випадку, якщо він відповідає обом нижщенаведеним 
умовам і некваліфікований на розсуд Банку як оцінюваний за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки у прибутках або збитку: 

‐ актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягти шляхом отримання 
передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів; 

‐ договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 
являють собою виплату виключно основної суми і процентів. 

Всі фінансові активи, які не відповідають критеріям для їх оцінки за амортизованою вартістю 
або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як описано вище, оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток . Крім того, при первісному визнанні Банк може 
безповоротно визначити фінансові актив, який в іншому випадку відповідає вимогам, що 
підлягають оцінці за амортизованою вартістю або FVOCI, як FVTPL, якщо не усуває або істотно 
зменшує невідповідності в обліку, які в іншому випадку могли б виникнути. 

Оцінка бізнес- моделі. 
Банк проводить оцінку бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні портфеля 

фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб управління бізнесом і 
надання інформації управлінському персоналу. При цьому розглядається наступна інформація: 

‐ політика і цілі, встановлені для даного портфеля фінансових активів, а також дія 
зазначених політик на практиці, зокрема, чи орієнтована стратегія управлінського персоналу на 
отримання процентного доходу, передбаченого договором, підтримку певної структури процентних 
ставок, забезпечення відповідності термінів погашення фінансових активів строкам погашення 
фінансових зобов’язань, що використовуються для фінансування цих активів, або реалізацію 
грошових потоків шляхом продажу активів; 

‐ яким чином оцінюється результативність портфеля і яким чином ця інформація 
повідомляється управлінському персоналу Банку; 

‐ ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і фінансових активів, 
утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі), і яким чином здійснюється управління цими ризиками; 

‐ яким чином винагороджуються менеджери, що здійснюють керівництво бізнесом 
(наприклад, чи залежить ця винагорода від справедливої вартості активів, якими вони управляють, 
або від отриманих ними від активів грошових потоків, передбачених договором); 

‐ частота, обсяг і терміни продажів в минулих періодах, причини таких продажів, а також 
очікування щодо майбутнього рівня продажів. Однак інформація про рівні продажів розглядається 
не ізольовано, а в рамках єдиного цілісного аналізу того, яким чином досягається заявлена Банком 
мета управління фінансовими активами і як реалізуються грошові потоки. 

Фінансові активи, що утримуються для торгових операцій і управління якими здійснюється 
та результативність яких оцінюється на основі справедливої вартості, оцінюваться за справедливою 
вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, оскільки вони не 
утримуються ані з метою отримання передбачених договором грошових потоків, ані з метою як 
отримання передбачених договором грошових потоків, так і продажу фінансових активів. 

Рекласифікація визнаних в обліку фінансових активів проводиться виключно у випадку 
зміни бізнес-моделі за операціями Банку. 

Оцінка того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатою основної суми 
та процентів. 

Для цілей даної оцінки «основна сума» визначається як справедлива вартість фінансового 
активу при його первісному визнанні. «Проценти» визначаються як відшкодування за вартість 
грошей у часі, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом 
певного періоду часу, та за інші основні ризики і витрати, пов’язані з кредитуванням (наприклад, 
ризик ліквідності та адміністративні витрати), а також маржу прибутку. 

При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної 
суми і процентів на непогашену частину основної суми («критерій SРРІ»), Банк проаналізує 
договірні умови фінансового інструмента. Сюди увійде оцінка того, чи містить фінансовий актив 
яку-небудь договірну умову, яка може змінити терміни або суму передбачених договором грошових 
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потоків так, що фінансовий актив не буде відповідати аналізованій вимозі. 
При проведенні оцінки Банк аналізує: 
‐ умовні події, які можуть змінити терміни або суму грошових потоків; 
‐ умови, що мають ефект важеля (левередж); 
‐ умови про дострокове погашення та пролонгації терміну дії; 
‐ умови, які обмежують вимоги Банку грошовими потоками від обумовлених активів - 

наприклад, фінансові; 
‐ активи без права регресу; 
‐ умови, які викликають зміни в відшкодування за тимчасову вартість грошей - наприклад, 

періодичний перегляд процентних ставок. 
Умова про дострокове погашення відповідає критерію SРРІ в тому випадку, якщо сума, 

сплачена при достроковому погашенні, представляє по суті непогашену частину основної суми і 
проценти на непогашену частину та може включати розумну додаткову компенсацію за дострокове 
припинення дії договору. 

Крім того, умова про дострокове погашення розглядається як така, що відповідає даному 
критерію в тому випадку, якщо фінансовий актив придбавається або створюється з премією або 
дисконтом щодо зазначеної в договорі номінальної сумі, сума, що підлягає виплаті при 
достроковому погашенні, по суті являє собою зазначену в договорі номінальну суму плюс 
передбачені договором нараховані (але не виплачені) проценти (і може також включати розумну 
додаткову компенсацію за дострокове припинення дії договору); і при первісному визнанні 
фінансового активу справедлива вартість його умови про дострокове погашення є незначною. 

 
Примітка 4.8. Зменшення корисності. 

 
МСФЗ 9 замінив модель «понесених збитків», що використовувалася в МСБО 39, на модель 

«очікуваних кредитних збитків» (ЕLC). Застосування нової моделі зменшення корисності вимагає 
від Банка значних професійних суджень щодо того, яким чином зміни економічних факторів 
впливають на очікувані кредитні збитки, що визначаються шляхом зважування щодо ймовірності їх 
виникнення. 

Нова модель зменшення корисності застосовується до наступних фінансових інструментів, 
які не оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку 
або збитку: 

‐ фінансові активи, що є борговими інструментами; 
‐ дебіторська заборгованість за договорами оренди; 
‐ зобов’язання з надання позик і зобов’язання за договорами фінансової гарантії (раніше 

зменшення корисності оцінювалося відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 
умовні активи»). 

Резерви під очікувані кредитні збитки визнаються Банком в сумі, що дорівнює або 
очікуваним кредитним збиткам за 12 місяців, або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії 
інструмента. Очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента - це очікувані кредитні збитки, 
що виникають внаслідок усіх можливих подій дефолту протягом усього очікуваного строку дії 
фінансового інструмента, тоді як очікувані кредитні збитки за 12 місяців становлять важливу 
частину очікуваних кредитних збитків, що виникають внаслідок подій дефолту, можливих протягом 
12 місяців після звітної дати. 

Банк оцінює якість фінансових активів наступним чином: 
‐ якщо кредитний ризик за фінансовим інструментом істотно не зріс з моменту первинного 

обліку, то резерви під збитки за цим фінансовим активом дорівнюють сумі ЕСL протягом 12 місяців 
(12-months ЕСL); 

‐ в разі значного збільшення кредитного ризику з моменту первинного обліку, Банк визнає 
резерви під збитки за цим фінансовим активом рівними сумі ЕСL протягом всього терміну дії активу 
(12-months ЕСL). 

Оцінка очікуваних кредитних збитків. 
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Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку, зважену з урахуванням 
ймовірності кредитних збитків. Вони оцінюються Банком таким чином: 

‐ щодо фінансових активів, які не є кредитно-знеціненими станом на звітну дату: як 
теперішня вартість усіх очікуваних недоотримань грошових коштів (тобто різниця між грошовими 
потоками, що належать Банку відповідно до договору, і грошовими потоками, які Банк очікує 
отримати); 

‐ щодо фінансових активів, які є кредитно-знеціненими станом на звітну дату: як різниця 
між валовою балансовою вартістю активів і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових 
потоків; 

‐ щодо невикористаної частини зобов’язань з надання позик: як теперішня вартість різниці 
між передбаченими договором грошовими потоками, які належать Банку за договором, якщо 
утримувач зобов’язання з надання позик скористається своїм правом на отримання позики, і 
грошовими потоками, які Банк очікує отримати, якщо ця позика буде видана; 

‐ щодо договорів фінансової гарантії: як теперішня вартість очікуваних виплат 
утримувачеві договору для компенсації понесеного ним кредитного збитку за вирахуванням сум, 
які Банк очікує відшкодувати. 

Значне збільшення кредитного ризику та визначення дефолту. 
При визначенні того, чи має місце значне збільшення кредитного ризику (тобто ризику 

дефолту) за фінансовим інструментом з моменту його первісного визнання, Банк розглядає 
обґрунтовану і підтверджувану інформацію, актуальну і доступну без надмірних витрат або зусиль, 
включаючи як кількісну, так і якісну інформацію, а також аналіз, заснований на історичному досвіді 
Банку, експертній грошовій оцінці якості кредиту і прогнозній інформації. 

Оцінка значного збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання фінансового 
інструмента вимагає визначення дати первісного визнання інструмента. Для деяких поновлюваних 
механізмів кредитування, таких як кредитні картки і овердрафти, дата укладення договорів може 
бути дуже давньою. Зміна договірних умов фінансового інструменту, також може вплинути на дану 
оцінку. 

З метою розрахунку резерву Банк розподіляє фінансові активи на індивідуально значущі та 
ні. 

За знеціненими та індивідуально значущими активами Банк визначає зменшення корисності 
на індивідуальній основі. За знеціненими і індивідуально незначущими та не знеціненими 
фінансовими активами Банк визначає зменшення корисності на груповій основі. 

Списання фінансових активів за рахунок сформованих резервів відбувається за відсутності 
обґрунтованих очікувань щодо відшкодування їх вартості згідно з рішенням керівництва Банку. 

 
Примітка 4.9. Припинення визнання і модифікація договору. 

 
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини 

групи подібних фінансових активів) відбувається у разі, якщо: 
‐ закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 
‐ Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо Банк 

зберіг права на отримання грошових потоків від активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання 
перерахувати їх у повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах «транзитної 
угоди»; 

‐ Банк передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або не передав і не 
зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим 
активом. 

У разі якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при цьому 
не передав і не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав 
контроль над активом, такий актив продовжує відображатись в обліку в межах подальшої участі 
Банку у цьому активі. Подальша участь Банку в активі, що має форму гарантії за переданим активом, 
оцінюється за меншим із значень: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою 
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компенсації, яка може бути пред’явлена Банку до сплати. 
Передавання фінансових активів призводить до припинення їх визнання у випадку, якщо 

Банк передав практично всі ризики та вигоди пов’язані з таким активом та передає контроль над 
таким активом. 

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання 
чи закінчення строку дії відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим 
самим кредитором на суттєво відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого 
зобов’язання, первісне зобов’язання знімається з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням 
різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну умов договору або модифікацію за 
фінансовим активом, що призводить до перегляду грошових потоків за ним, як: 

‐ припинення визнання первісного фінансового активу та визнання нового фінансового 
активу; або 

‐ продовження визнання первісного фінансового активу з новими умовами. 
Якщо умови договору за фінансовим активом переглядаються за згодою сторін або 

відбувається будь-яка інша модифікація, що не призводить до припинення визнання первісного 
фінансового активу, Банк має перерахувати валову балансову вартість цього активу та визнати 
доходи або витрати від модифікації. 

Банк розраховує нову валову балансову вартість як теперішню вартість переглянутих або 
модифікованих грошових потоків, передбачених договором, дисконтованих за первісною 
ефективною ставкою відсотка (або первісною ефективною ставкою відсотка, скоригованою з 
урахуванням кредитного ризику - для придбаних або створених знецінених фінансових активів – 
purchased or originated credit- impaired or «POCI» assets). 

Витрати на операцію включаються в балансову вартість модифікованого фінансового активу 
та амортизуються протягом строку його дії. 

Різниця між валовою балансовою вартістю за первісними умовами та валовою балансовою 
вартістю за переглянутими або модифікованими умовами банк визнає як доходи або витрати від 
модифікації. 

 
Примітка 4.10. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на рахунку в 

Національному банку України, кореспондентські рахунки в інших банках, а також короткострокові 
кредити і депозити в інших банках із строком погашення до дев’яноста днів від дати виникнення, 
які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями та характеризуються незначним ризиком 
зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за справедливою вартістю. 

 
Примітка 4.11. Торгові активи. 

 
До торгових фінансових активів (що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки через прибуток/збиток), належать: 
‐ боргові цінні папери, акції та інші фінансові інвестиції, утримувані в торговому портфелі; 
‐ будь-які інші цінні папери та інші фінансові інвестиції, що придбані з метою продажу в 

найближчий час і отримання прибутку від короткострокових коливань ціни або ділерської 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. 

Фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою 
вартістю. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. 

Торгові цінні папери - це цінні папери, що були придбані з метою отримання прибутку від 
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короткострокових коливань ціни або маржі дилера, або папери, включені до портфелю, де існує 
тенденція отримання короткострокових прибутків. Банк класифікує цінні папери як торговельні в 
разі, коли він має намір продати їх протягом нетривалого періоду після придбання. 

Торгові цінні папери обліковуються за справедливою вартістю. Проценти, зароблені за 
торговими цінними паперами, розраховуються з використанням методу ефективної процентної 
ставки і показуються у звіті про прибутки і збитки як процентний дохід. Усі інші елементи змін 
справедливої вартості та прибуток або збиток від припинення визнання включаються до звіту про 
прибутки і збитки за вирахуванням збитків від торгових цінних паперів за період, у якому він 
виникає. 

Переоцінка фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, 
здійснюється Банком у разі зміни їх справедливої вартості та відображається у звіті про прибутки і 
збитки. 

Якщо можливо, Банк оцінює справедливу вартість інструменту, використовуючи 
котирування для такого інструменту на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо 
операції з активами або зобов’язаннями відбуваються з достатньою частотою та у обсягах, що 
забезпечують наявність інформації для ціноутворення на безперервній основі. Характеристики 
неактивного ринку, як правило, включають в себе суттєве скорочення обсягів та рівня активності за 
активом чи зобов’язаннями; котирування, що суттєво відрізняються з часом чи в залежності від 
учасників ринку, що надають котирування; індекси, по яких в минулому відбувалося тісне 
співвідношення зі значеннями справедливої вартості активу чи зобов’язання, а тепер, зовсім 
очевидно, вони більше не співвідносяться з нещодавніми значеннями справедливої вартості активу 
чи зобов’язання. Для існування активного ринку необхідна наявність у вільному доступі цін та 
регулярне здійснення транзакцій на комерційній основі. 

Якщо немає котирувань на активному ринку, Банк застосовує методи оцінки, які 
максимально використовують релевантні доступні вхідні дані, та мінімізує використання 
недоступних даних. Вибраний метод оцінки включає всі фактори, які б учасники ринку взяли до 
уваги при визначенні фактичної ціни продажу даного інструменту. 

 
Примітка 4.12. Кошти в інших банках. 

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

кредитних установах на певні проміжки часу. Кошти в кредитних установах первісно визнаються 
за справедливою вартістю. Кошти в кредитних установах зі встановленим терміном погашення 
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.  

Кошти, які не мають фіксованих термінів погашення, обліковуються за амортизованою 
вартістю відповідно до очікуваних дат погашення таких активів.  

Кошти в кредитних установах обліковуються за вирахуванням резерву під очікувані кредитні 
збитки. 

 
Примітка 4.13. Кредити та заборгованість клієнтів. 

 
Кредити та заборгованість клієнтів - це непохідні фінансові активи з фіксованими або 

обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Виходячи з бізнес-моделі Банку 
та характеристик контрактних грошових потоків, кредити та заборгованість клієнтів обліковуються 
за амортизованою вартістю. 

Первісна вартість являє собою суму сплачених грошових коштів чи їх еквівалент, або 
справедливу вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, та включає 
витрати на здійснення операції. 

У тих випадках, коли справедлива вартість наданої компенсації не дорівнює справедливій 
вартості кредиту, наприклад, коли кредит надано за ставками нижчими (вищими) від ринкових, 
різниця між справедливою вартістю наданої компенсації та справедливою вартістю кредиту, 
визнається як збиток (прибуток) при первісному визнанні кредиту і включається до звіту про 
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прибутки і збитки та інший сукупний дохід відповідно до суті таких збитків (доходів). 
Банк оцінює кредити після первісного визнання за амортизованою собівартістю з 

використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації дисконту 
(премії). 

Банк уключає витрати на операцію, що безпосередньо пов’зані з визнанням фінансового 
інструменту, у суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом. 

Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту із 
застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована 
на дату погашення (повернення) кредиту (депозиту). 

Кредити, надані клієнтам, які не мають фіксованих термінів погашення, обліковуються за 
прямолінійним методом. 

Процентні доходи від операцій з кредитами та заборгованістю клієнтів включаються до 
складу процентного доходу у звіті про прибутки та збитки. 

Зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів Банк визнає шляхом формування 
резервів під очікувані кредитні збитки. Балансова вартість активу зменшується на суму резерву на 
знецінення. Сума збитку відображається у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. 

 
Примітка 4.14. Інвестиції в цінні папери. 

 
Інвестиції в цінні папери, являють собою фінансові активи, які утримуються в рамках бізнес-

моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом 
продажу фінансових активів. 

Інвестиційні цінні папери включають: 
‐ цінні папери, що обліковуються за амортизованою вартістю; 
‐ цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в 

іншому сукупному доході; 
‐ інвестиційні цінні папери, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки через прибутки/збитки, якщо така класифікація дає змогу усунути або значно зменшити 
непослідовність оцінки активів, або визнання пов’язаних з ними прибутків та збитків. 

Для боргових цінних паперів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням 
переоцінки в іншому сукупному доході, прибутки та збитки визнаються в складі іншого сукупного 
доходу, за винятком наступних, які визнаються у прибутку чи збитку таким же чином, як і для 
фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю: 

‐ процентні доходи за методом ефективної ставки відсотка;  
‐ очікувані кредитні збитки (ЕСL) та сторнування;  
‐ доходи та збитки від змін курсу іноземної валюти. 
У разі припинення визнання фінансового активу, що оцінюється за справедливою вартістю з 

визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, кумулятивний прибуток або збиток, що був 
раніше визнаний в іншому сукупному доході, перекласифіковується з іншого сукупного доходу в 
прибуток або збиток. 

 
Примітка 4.15. Основні засоби. 

 
Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю - історичною (фактичною) 

собівартістю основних засобів у вигляді суми грошових коштів або справедливої вартості інших 
активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів. Первісна 
вартість також включає у себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в 
експлуатацію об’єкта основних засобів. 

Балансова вартість придбаних основних засобів визначається як сума вартості покупки та 
інших витрат, прямо пов’язаних із придбанням та підготовкою даних активів до експлуатації. 

У вартість придбання активів (первісна вартість) включаються всі витрати, пов’язані з 
придбанням (ціна придбання, в тому числі ввізне мито, непрямі податки, якщо вони не 
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відшкодовуються Банку), доставкою, установкою, монтажем, налагодженням та введенням їх в 
експлуатацію. Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на 
придбання об’єкта чи доведення його до робочого стану, не включаються до первісної вартості 
цього об’єкта. Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення їх 
корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову 
вартість цього активу буде неможливо відшкодувати повністю. 

Банк не здійснює облік основних засобів за переоціненою вартістю. 
Нарахування амортизації активу починається, коли актив стає придатним для використання, 

експлуатації. 
Амортизації підлягає первісна вартість об’єкта основного засобу за вирахуванням його 

ліквідаційної вартості. 
Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів та їх компонентів переглядається як мінімум 

на кінець кожного звітного року. 
Амортизація нараховується прямолінійним методом щомісячно протягом очікуваних строків 

корисної експлуатації активів. 
Норми нарахування амортизації та строки корисного використання встановлюються 

наступні: 
 

Групи основних засобів 
Норма нарахування 
амортизації, за рік 

Строк 
використання, років

Земельні ділянки. Строк корисного використання 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої. Машини 
та обладнання: 

5% 20

- телекомунікаційне обладнання та системи зв’язку; 20% 5
- комп’ютери та комп’ютерне обладнання; 20% 5
Транспортні засоби. 20% 5
Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 20% 5
Інші основні засоби. 10% 10
Інші необоротні матеріальні активи. 100% 1

 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої 

актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Залишкова вартість, строки корисної експлуатації та методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються за необхідності. 
Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі загально 

адміністративних витрат у періоді, в якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі 
витрати підлягають капіталізації. 

В разі збільшення вартості основного засобу внаслідок його поліпшення вартість такого 
збільшення підлягає амортизації протягом терміну, що залишився до кінця визначеного терміну 
корисного використання основного об’єкта. В разі, якщо внаслідок такого доопрацювання може 
збільшитись термін корисного використання основного засобу, він може бути збільшений за 
рішенням комісії, оформленим відповідним документом (актом або протоколом). 

Малоцінні та швидкозношувані необоротні матеріальні активи (вартістю не більше 6 000 
грн.), що використовуються протягом строку не більше одного року, не підлягають амортизації. 
Витрати на придбання таких активів визнаються за відповідними рахунками витрат Банку. 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну корисного 
використання відповідного орендованого активу. Витрати на ремонтні та відновлювальні роботи 
включаються до операційних витрат на момент їх здійснення, якщо вони не відповідають критеріям 
капіталізації. 
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Примітка 4.16. Нематеріальні активи. 
 
Нематеріальні активи оприбутковуються на баланс за первісною (історичною) вартістю. 

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з 
вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, 
та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного 
для використання за призначенням. 

Банк не здійснює облік нематеріальних активів за переоціненою вартістю. 
Амортизація нематеріальних активів проводиться щомісяця за прямолінійним методом. 

Строк корисного використання та ліквідаційна вартість визначається при придбанні (створенні) 
нематеріального активу. 

Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби. 
Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисної 

служби аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року. 
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються. Такі 

активи перевіряються на зменшення корисності шляхом порівняння суми його очікуваного 
відшкодування з його балансовою вартістю: щорічно, та кожного разу, коли є ознака можливого 
зменшення корисності нематеріального активу. 

Для нематеріальних активів встановлюються норми амортизації та строки корисного 
використання від 2 до 20 років. У випадку, коли умови використання нематеріальних активів 
нестандартні та можливий строк використання не співпадає з зазначеним вище, строк використання 
встановлюється спеціально призначеною комісією по введенню в експлуатацію основних засобів та 
нематеріальних активів і фіксується в акті приймання-передачі в експлуатацію в установленій 
формі. 

В разі збільшення вартості нематеріального активу вартість такого збільшення підлягає 
амортизації протягом терміну, що залишився до кінця визначеного терміну корисного використання 
основного нематеріального активу. В разі, якщо внаслідок такого доопрацювання може збільшитись 
термін корисного використання нематеріального активу, він може бути збільшений за рішенням 
постійно діючої інвентаризаційної комісії, оформленим відповідним документом (актом або 
протоколом). 

Балансова вартість необоротних активів переглядається на предмет зменшення їх корисності 
у разі виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову вартість 
цього активу буде неможливо відшкодувати повністю. 

 
Примітка 4.17. Оперативний лізинг (оренда), за яким Банк виступає лізингодавцем та/або 

лізингоодержувачем. 
 
Перше застосування МСФЗ 16 «Оренда». МСФЗ 16 Оренда (випущений в січні 2016 р.) – 

новий стандарт, що застосовується до річних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або після 
цієї дати (дострокове застосування дозволяється лише за умови застосування МСФЗ 15), замінив 
МСБО 17 та його тлумачення. МСФЗ 16 запровадив єдину модель обліку орендарями договорів 
оренди, яка передбачає їх відображення на балансі орендаря. Відповідно до цієї моделі, орендар 
повинен визнавати актив у формі права користування, що являє собою право використовувати 
базовий актив, і зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здійснювати орендні платежі. 
Передбачені необов'язкові звільнення від вимог стандарту щодо короткострокової оренди та оренди 
малоцінних швидкозношуваних предметів. Правила обліку для орендодавців залишаються 
подібними до існуючих, тобто орендодавці продовжуватимуть класифікувати оренду як фінансовий 
лізинг або операційну оренду.  

Основні зміни в обліковій політиці Банку в результаті застосування МСФЗ 16 наведені 
нижче.  

Оцінка договору оренди Банк оцінює договір лізингу (оренди) у цілому або окремі 
компоненти як договір оренди, якщо виконуються такі критерії: 
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 1) актив є ідентифікованим;  
2) лізингоодержувачу (орендарю) передається право отримувати практично всі економічні 

вигоди від використання ідентифікованого активу протягом усього періоду використання активу;  
3) орендарю передається право визначати спосіб використання активу протягом усього 

періоду використання в обмін на компенсацію;  
4) орендодавець не має істотного права заміни активу протягом строку його використання.  
Банк визначає строк оренди як невідмовний період оренди разом з:  
1) періодами, на які розповсюджуються право продовження оренди, якщо орендар 

обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю;  
2) періодами, на які розповсюджуються право припинити дію оренди, якщо орендар 

обґрунтовано впевнений у тому, що він не скористається такою можливістю.  
Банк переглядає строк оренди, якщо сталася зміна невідмовного періоду оренди.  
Банк визнає орендні платежі витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди.  
• Відображення операцій оренди в бухгалтерському обліку в орендаря  
Орендар на дату початку оренди повинен визнавати актив з права користування та 

зобов’язання з лізингу (оренди). Орендар первісно визнає актив з права користування за первісною 
вартістю (собівартістю). Первісна вартість (собівартість) активу з права користування включає таке:  

1) суму первісної оцінки орендного зобов’язання;  
2) орендні платежі, здійснені на/до дату/дати початку оренди, за вирахуванням отриманих 

стимулів до оренди;  
3) первісні прямі витрати, понесені орендарем;  
4) витрати, які будуть понесені орендарем на демонтаж, переміщення, доведення базового 

активу до стану, що вимагається строками та умовами оренди.  
Орендар несе зобов’язання за такими витратами або на дату початку оренди, або внаслідок 

використання базового активу протягом певного періоду. Орендар на дату початку оренди визнає 
орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. 
Орендар дисконтує платежі за право користування базовим активом протягом строку оренди 
(орендні платежі), застосовуючи ставку відсотка, яка передбачена в договорі оренди. Орендар 
застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, якщо ставку в договорі оренди не можна 
визначити.  

Орендні платежі на дату початку оренди включають:  
1) фіксовані платежі (уключаючи по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь яких 

стимулів до оренди, що підлягають отриманню; 
 2) змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з 

використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;  
3) суми, які будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;  
4) ціну виконання можливості придбання активу, якщо орендар обґрунтовано впевнений у 

тому, що він скористається такою можливістю;  
5) платежі як штрафи за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію 

орендарем можливості припинення оренди.  
Для орендаря орендні платежі також уключають суми, що, як очікується, будуть сплачені 

орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі не включають платежі, віднесені 
на компоненти, що не пов’язані з орендою цього договору, крім випадків, коли орендар обирає 
можливість поєднати компоненти, що не пов’язані з орендою з орендними компонентами, та 
обліковувати їх як єдиний орендний компонент.  

 Орендар після дати початку оренди оцінює орендне зобов’язання таким чином:  
1) збільшуючи балансову вартість для відображення процентів за орендним зобов’язанням;  
2) зменшуючи балансову вартість для відображення сплачених орендних платежів; 
 3) переоцінюючи балансову вартість для відображення переоцінки, модифікації оренди або 

перегляду по суті фіксованих орендних платежів.  
Орендар повинен регулярно на кожну звітну дату оцінювати орендне зобов’язання, 

дисконтуючи переглянуті орендні платежі з використанням переглянутої ставки дисконтування, 
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якщо виконується будь-яка з умов: 
 1) зміна строку оренди (уключаючи у зв’язку з переглядом імовірності виконання опціону 

на продовження або дострокового припинення оренди);  
2) зміна оцінки можливості придбання базового активу (у разі використання можливості 

придбання); 
3) зміна платежів, обумовлена зміною плаваючої процентної ставки.  
Орендар визначає переглянуту ставку дисконтування як припустиму ставку відсотка щодо 

оренди на решту строку оренди, якщо таку ставку можна легко визначити, або як ставку додаткових 
запозичень орендаря на дату переоцінки, якщо припустиму ставку відсотка не можна легко 
визначити.  

Орендар має також здійснити переоцінку орендного зобов’язання з використанням незмінної 
ставки дисконтування в таких випадках:  

1) зміна сум, які, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості;  
2) зміна майбутніх орендних платежів унаслідок зміни індексу або ставки, що 

використовуються для визначення таких платежів.  
Орендар визначає переглянуті орендні платежі для решти строку оренди, застосовуючи 

ставку відсотка на дату початку оренди. Орендар визнає суму переоцінки орендного зобов’язання 
як коригування активу з права користування (крім випадку зменшення балансової вартості активу з 
права користування до нуля). У випадку, коли балансова вартість активу з права користування 
зменшилася до нуля та відбувається подальше зменшення орендного зобов’язання, орендар визнає 
решту суми у складі прибутку або збитку. Орендар для подальшої оцінки активу з права 
користування застосовує модель обліку за первісною вартістю (собівартістю) або моделі обліку, що 
використовується до активів, подібних до базового активу з права користування.  

Орендар після первісного визнання здійснює нарахування амортизації активу з права 
користування, переглядає його справедливу вартість, визнає зменшення його корисності відповідно 
до моделі оцінки, яка застосовується ним до активів, подібних до базового активу.  

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, Банк немає договорів оренди, за якими 
він виступає орендодавцем. 

 • Перехід  на МСФЗ 16 Банк почав за спрощеним методом з 1 січня 2019 року з 
використанням модифікованого ретроспективного підходу. Таким чином, Банк застосував МСФЗ 
16 до всіх договорів, укладених до 1 січня 2019 року і визначеним як договори оренди відповідно 
до вимог МСБО 17 і КТМФЗ 4. Порівняльна інформація не перераховувалась.  

На 31 грудня 2019 року майбутні недисконтовані мінімальні орендні платежі за договорами 
операційної оренди без права дострокового припинення склали 72 тисячі гривень, які Банк визнав 
як додаткові зобов'язання з оренди. Перехід до МСФЗ 16 не мав впливу на нерозподілений прибуток 
чи на інші компоненти власного капіталу Банку. Банк не застосовував доступних в стандарті 
спрощень практичного характеру і звільнень від визнання. 

 
 
 

Примітка 4.18. Залучені кошти. 
 
Залучені кошти складаються з коштів банків (ЛОРО рахунки, отримані кредити, залучені 

депозити), коштів юридичних та фізичних осіб (поточні рахунки, залучені депозити). 
Банк первісно оцінює та відображає в бухгалтерському обліку фінансові зобов’язання за 

справедливою вартістю, збільшеною на суму витрат на операції. 
Після первісного визнання Банк відображає в бухгалтерському обліку фінансові 

зобов’язання на кожну наступну дату балансу за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної ставки відсотка. 

Витрати за залученими коштами визнаються за принципами нарахування та відповідності 
доходів і витрат і відображаються в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

Банк не здійснював випуск власних боргових цінних паперів. 
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Примітка 4.19. Резерви за зобов’язаннями. 

 
Резерви за умовними зобов’язаннями визнаються, коли Банк має поточне юридичне або 

конструктивне зобов’язання, яке виникло в результаті минулих подій, і ймовірно, що для погашення 
цього зобов’язання потрібне використання ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 
причому розмір таких зобов’язань можна достовірно оцінити. 

Резерви за умовними зобов’язаннями оцінюються у відповідності до МСБО 37 «Резерви, 
умовні зобов’язання та умовні активи» (надалі - МСБО 37), який вимагає застосування оцінки та 
судження керівництва. 

Умовні зобов’язання не визнаються у звіті про фінансовий стан, але розкриваються у 
примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів у 
результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у звіті про фінансовий стан, але 
розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність 
надходження економічних вигід. 

Резерви за зобов’язаннями кредитного характеру (наданими фінансовими гарантіями, 
акредитивами, зобов’язаннями з кредитування) визнаються на підставі аналізу аналогічно до 
кредитів та заборгованості клієнтів. Фінансові гарантії є безвідкличними зобов’язаннями 
здійснювати платежі у разі невиконання клієнтами своїх зобов’язань перед третіми сторонами і 
несуть в собі такий самий ризик, як і кредити. Договори фінансової гарантії первісно визнаються за 
справедливою вартістю, а потім переоцінюються за найбільшою з двох величин - суми, визначеною 
відповідно до МСФЗ 9, або первісно визнаної в обліку суми, за мінусом якщо необхідно, 
накопиченої амортизації у відповідності з МСФЗ 15 «Виручка». 

 
Примітка 4.20. Податок на прибуток. 

 
Витрати з податку на прибуток - це сума витрат з поточного та відстроченого податків. 
Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового 

законодавства України. 
Оподатковуваний прибуток відрізняється від облікового прибутку, відображеного у звіті про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід, оскільки не включає статей доходів або витрат, які 
оподатковуються або відносяться на витрати в інші періоди, а також виключає статті, які не 
оподатковуються і не відносяться на витрати в цілях оподаткування. 

Відстрочені податкові зобов’язання та податкові активи визнаються щоквартально станом на 
кінець звітного періоду. Відстрочений податковий актив та зобов’язання визначаються за ставками 
податку, що будуть застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання 
зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло сили на звітну дату. 

Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу за всіма 
тимчасовими різницями між сумами активів та зобов’язань, які використовуються для цілей 
фінансової звітності, та сумами, які використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений 
податковий актив визнається, якщо очікується отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, 
по відношенню до якого можуть бути використані невикористані податкові збитки та відстрочені 
податкові активи. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються й оцінюються окремо, але 
відображаються в звіті про фінансовий стан згорнуто. 

Відстрочений податок відображається в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 
Розрахунок поточного податку та відстроченого податку на прибуток здійснюється виходячи 

із діючої базової ставки оподаткування 18%. 
Крім цього, в Україні існують різні операційні податки, що застосовуються до діяльності 

Банку. Ці податки відображаються в складі адміністративних та операційних витрат. 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання не дисконтуються. 
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Примітка 4.21. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід). 
 

Статутний капітал – капітал Банку, який утворюється з суми номінальної вартості всіх 
розміщених акцій товариства. 

Статутний капітал Банку на кінець дня 31 грудня 2019 року складає 210 000,00 тис.грн. 
Емісійний дохід виникає при перепродажі акцій за ринковою вартістю. Різниця між 

ринковою вартістю і номіналом визнається як емісійний дохід або витрати обліковується за 
рахунком 5010 «Емісійні різниці» або 5030 (5040) в разі недостатності 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 4.22. Визнання доходів і 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: 

‐ 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. 
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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 2019 році Банк проводив політику, спрямовану на збільшення фінансового результату з 

метою одержання прибутку та доведення рівня рентабельності активів до категорії достатньо 
рентабельних банків. За 2019 рік Банк отримав прибуток – 39 291 тис.грн.  

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; 

‐ 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: 

1. у разі виконання одночасно таких умов: 
‐ дата нарахування та дата сплати клієнтом доходів Банку співпадають, 
‐ на рахунку, відкритому в Банку (клієнтському або внутрішньобанківському), є кошти, 

призначені для сплати доходів, 
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‐ у Банку є підстави для безспірного списання (стягнення) належних йому доходів,  
або  
‐ дата нарахування та дата сплати клієнтом винагороди Банку співпадають, 
‐ клієнт сплачує доходи самостійно, готівкою або шляхом безготівкового перерахування 

коштів, 
2. доходи відображаються в обліку методом прямого віднесення на рахунки 6 класу. 
3. 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. 

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.  
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Примітка 4.23. 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. 

 
Примітка 4.24. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. 

 
На звітну дату в Банку відсутні вкладення в асоційовані та дочірні компанії. 

 
Примітка 4.25. 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;  
‐ 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.  
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Станом на 31.12.2019 інвестиційна нерухомість у власності Банку відсутня. 
 

Примітка 4.26. 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 31.12.2019 операції, які утворюють гудвіл (придбання, злиття, об’єднання), в 
Банку відсутні. 
 

Примітка 4.27. 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. 

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 2019 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 4.28. 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, в Банку відсутні. 
Активів групи вибуття в 2019 році в Банку не було. 
 

Примітка 4.29. 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. 
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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 8 044 тис.грн. (дані 

наведені в Примітці 9 «Основні засоби та нематеріальні активи»). 
 

Примітка 4.30. 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. 
Протягом 2019 року в Банку фактів припинення діяльності не було. 

 
Примітка 4.31. 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 2019 року. 
 

Примітка 4.32. 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.  

Банк оцінює розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за 
справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов’язані з 
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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. 

Станом на 31.12.2019 у складі залучених коштів обліковувались кошти клієнтів на загальну 
суму 212 656 тис. грн., більш детально інформація щодо складу залучених коштів розміщена 
відповідно у Примітці 12 до цієї звітності. 

 
Примітка 4.33. Фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток і збиток. 
 
Станом на 31.12.2019 фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток і збиток, у Банку відсутні. 
 

Примітка 4.34. Боргові цінні папери, емітовані Банком. 
 

Станом на 31.12.2019 боргові цінні папери, емітовані Банком, відсутні. 
 

Примітка 4.35. Резерви за зобов’язаннями. 
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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 2019 року сформовані резерви за наданими фінансовими 
зобов’язаннями в сумі- 910 тис.грн.. 
 

Примітка 4.36. Субординований борг. 
 
Протягом 2019 року субординований борг Банком не залучався.  

 
Примітка 4.37. Привілейовані акції. 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2019року привілейовані акції у Банку відсутні. 

 
Примітка 4.38. Власні акції Банку, викуплені в акціонерів. 

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

викупу власних акцій без продажу іншим акціонерам виникає зменшення статутного капіталу 
Банку. Це може бути можливо тільки на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, а також у 
разі ліквідації 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 фактичного зменшення статутного 
капіталу. Одночасно з продажем акцій здійснюється закриття та відкриття аналітичних рахунків 
акціонерів. Анулювання викуплених у акціонерів акцій проводиться за номінальною вартістю. 

Протягом 2019 року Банк не здійснював викуп акцій у акціонерів Банку. 
 

Примітка 4.39. Дивіденди. 
 
У 2019 році виплата дивідендів за акціями Банку не проводилась. 
 

Примітка 4.40. 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. 
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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: 
‐  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 4.41. Взаємозалік статей активів і зобов’язань. 

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

змінами та доповненнями здійснюється взаємозалік статей активів і зобов’язань.З метою мінімізації 
ризиків за наданими кредитами позичальникам і, виходячи з принципу забезпеченості, Банк 
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 надається право в разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором 
стягувати 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 
яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, зобов’язання припиняються 
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 4.42. Активи, що перебувають у довірчому управлінні. 
 
Активи, що перебувають у довірчому управлінні, у 2019 році у Банку були відсутні. 

 
Примітка 4.43. 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 2019 
рік не визнана гіперінфляційною то відповідно МСБО 29 до звітності не застосовується. 

 
Примітка 4.44. 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 
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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 4.45. Інформація за операційними сегментами. 
 
Розподіл звітності за сегментами відображено у Примітці 25. 
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 Національного банку 
України від 11.09.2017 №89, 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),інвестиційна банківська 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: - готівкові кошти та кошти на коррахунку в НБУ – 6 606 тис.грн.; 

- запаси матеріальних ціностей на складі та у підзвітних осіб – 27 тис.грн.; 

- витрати майбутніх періодів – 476 тис.грн.; 

- дебіторська заборгованість за господарською діяльністю Банку (за мінусом резерву) – 1 519 

тис.грн.; 

- відстрочений податковий актив – 4 387 тис.грн.; 

- основні засоби та нематеріальні активи – 19 682 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. 
На підставі підрахунку долі сегмента в цих статтях встановлені пропорції.  

           У 2019 році долі сегментів (з огляду на структуру активів) були наступними: послуги 
корпоративним клієнтам 82,46%, послуги фізичним особам – 0,76%, інвестиційна банківська 
діяльність - 9,99%., інші сегменти та операції - 6,79%. 

 
Примітка 4.46. 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. 
Інформація з пов’язаними особами розкрита в Примітці 30 даного звіту. 
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Примітка 4.47. 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. 
 

Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти. 
 
З 01.01.2012 Банк прийняв МСФЗ 1 «Перше вживання МСФЗ». Перша фінансова звітність 

Банку відповідно до МСФЗ була складена за 2012 рік за станом на 31.12.2012. 
Надання і розкриття інформації за 2019 рік відповідає вимогам МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» та вимогам МСФЗ, які діяли на 01.01.2019. Порівняльна інформація представлена 
відносно одного передування періоду – 2018 рік.  

Банком вивчаються нові та переглянуті стандарти та тлумачення МСФЗ на предмет їх впливу 
на фінансовий стан та результат діяльності Банку. 

В цілому, Облікова політика Банку відповідає тій, що застосовувалась у попередньому 
звітному році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 
2019 року. Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій, які 
повинні застосовуватись Банком з 1 січня 2019 року. 

Банк не застосовував наступні нові МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО які є 
обов’язковими для застосування у річних періодах, які починаються з 1 січня 2019 року або після 
цієї дати. 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».  
У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка відображає результати всіх 
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етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо 
класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинності для річних 
звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається 
дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної 
інформації не є обов’язковим. Розрахунок кредитних збитків згідно з МСФЗ 9 потребує 
використання історичної, поточної, та прогнозної інформації. МСФЗ 9 змінює підходи до 
формування резервів під знецінення активів – модель «понесених збитків», яка використовується в 
МСБО 39, змінюється на модель «очікуваних збитків». Керівництво Банку наразі здійснює оцінку 
впливу від застосування МСФЗ 9, що матиме вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів 
Банку, але не матиме впливу на класифікацію та оцінку фінансових зобов’язань Банку.  

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами».  
МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо 

виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає 
відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу активів 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. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з 
використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове 
застосування. Банк оцінює вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату 
набрання чинності. 

МСФЗ 16 «Оренда».  
13 січня 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала новий стандарт з обліку оренди. МСФЗ 16 

встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття інформації з оренди, з метою 
забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали у фінансової звітності відповідну 
інформацію, яка сумлінно представляє зміст цих угод. МСФЗ (IFRS) 16 скасовує поточну подвійну 
модель обліку оренди орендарями, відповідно до якої договори фінансової оренди відображаються 
в звіті про фінансовий стан, а договори операційної оренди не відображаються. Замість неї 
вводиться єдина модель відображення всіх договорів оренди в звіті про фінансовий стан в порядку, 
схожому з поточним порядком обліку договорів фінансової оренди. Для орендарів стане необхідним 
визнавати в звіті про фінансовий стан зобов’язання по оренді з нарахуванням відсотків і одночасно 
визнавати відповідний новий актив. Зміниться також і облік оренди протягом терміну її дії. Зокрема, 
тепер компанії будуть на початкових етапах оренди визнавати витрати в більших сумах (внаслідок 
фінансових витрат) майже за всіма договорами оренди, навіть якщо щорічна орендна плата є 
незмінною. 

Обов’язкове прийняття для періодів, які починаються з або після 1 січня 2019 року.  У 2019 
році  Банк  запровадив  МСФЗ 16. 

19 січня 2016 Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку опублікувала остаточні 
поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток». Рада зробила висновок, що різноманітність практик 
навколо визнання відстроченого податкового активу, пов’язаного з борговим інструментом, який 
оцінюється за справедливою вартістю, в основному викликано невизначеністю в застосуванні 
деяких принципів МСБО 12 та, відповідно, роз’яснює, коли відстрочений податковий актив повинен 
бути визнаний для нереалізованих збитків, що виникають за операціями з борговими 
інструментами.  

Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2017 
року з можливістю дострокового застосування. 

29 січня 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових 
коштів». Поправки покликані уточнити IAS 7, щоб поліпшити інформацію, що надається 
користувачам фінансової звітності про фінансову діяльність суб’єкта господарювання. Метою 
поправок є надання такого розкриття інформації, яке дозволяло б користувачам фінансової звітності 
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оцінити зміни в зобов’язаннях, що виникають в результаті фінансової діяльності. Для досягнення 
цієї мети Рада з МСФЗ вимагає, щоб такі зміни в зобов’язаннях, що виникають в результаті 
фінансової діяльності, розкривалися в необхідному обсязі:  

(І) зміни грошових потоків від фінансування;  
(II) зміни, пов’язані з придбанням або втратою контролю над дочірніми підприємствами та 

бізнесом; (III) вплив змін валютних курсів;  
(IV) зміни у справедливій вартості; і  
(V) інші зміни. 
Таке розкриття інформації можливо виконати шляхом проведення звірки вхідних та вихідних 

залишків, представлених у звіті про фінансовий стан, які виникли від фінансової діяльності. 
Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2017 

року з можливістю дострокового застосування. 
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в 

асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та 
асоційованою компанією чи спільним підприємством.  

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати 
контролю над дочірньою компанією, яка продається асоційованій компанії або спільному 
підприємству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають 
в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес, згідно з визначенням в 
МСФЗ 3, в угоді між інвестором і його асоційованою компанією чи спільним підприємством, 
визнаються в повному обсязі. Однак прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або 
внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у 
інших, ніж компанія інвестора в асоційованій компанії чи спільному підприємстві. Дата 
застосуванння ще не визначено. 

Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» (випущені 20 червня 2016 року і набувають 
чинності для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). 

Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку. 
Оцінки, що застосувалися за звітний 2019 рік та попередній період – 2018 рік, відповідають 

вимогам МСФЗ, тому банк не проводив трансформацію фінансової звітності за 2019 рік. 

 

Примітка 5. 1  Нові та переглянуті  стандарти які не набрали чинності  
 

Банком вивчаються нові та переглянуті стандарти та тлумачення МСФЗ на предмет їх впливу  
на фінансовий стан та результат діяльності Банку.  

                  
Банк не застосовував наступні нові МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО які є 

обов’язковими  для  застосування у річних періодах, які починаються з 1 січня 2020 року  або 
після цієї дати. 

 
       МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти». В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила 

МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий всеосяжний стандарт фінансової звітності для 
договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. 
Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», 
який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів 
страхування (тобто страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме 
страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних 
запобіжних заходів і фінансовим інструментам з умовами дискреційного участі.  

        Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні 
моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На 
відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових 
політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все 
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доречні аспекти обліку.  
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності, починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при 

цьому вимагається розкриття порівняльної інформації. Дозволяється застосування до цієї дати за 
умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого 
застосування. Банк не очікує що застосування даного стандарту матиме вплив на фінансовий стан 
та результати діяльності Банку. 

 

 
Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Таблиця 1. Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн) 

 
 

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву за грошовими коштами та їх еквівалентами (тис. грн) 

 

 

 

Таблиця 3. Аналіз зміни валової балансової вартості грошових коштів та їх еквівалентів (тис. грн) 

 

Рядок Назва статті 2019 рік  2018 рік 
1 2 3 4
1 Готівкові кошти 3 952  12 882
2 Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових 

резервів) 
2 730 10 387

3 Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у 
банках: 

 38 755  53 725

3.1 України  38 755 53 725
3.2 інших країн 0  0
4 Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами  (224)  (216)
 5 Усього грошових коштів та їх еквівалентів за мінусом 

резервів 
 45 213 76 778

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Резерв під знецінення станом на початок 

періоду 
 (216) (779) 

2 Придбані/ініційовані фінансові активи (40)  553 
3 Фінансові активи, визнання яких було 

припинено або погашені (крім списаних) 
0  0 

4 Зміна параметрів/моделей, які 
використовуються для оцінки очікуваних 
кредитних збитків 

0  0 

5 Курсові різниці 32  10 
6 Переведення до активів групи вибуття    
7 Вибуття дочірніх компаній    
8 Інші зміни    
9 Резерв під знецінення станом на кінець 

періоду 
 (224)  (216) 
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Таблиця 4. Аналіз кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів за 2019 рік (тис. грн) 

 
Таблиця 4.1 Аналіз кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів за 2018 рік (тис. грн) 

 
Примітка 7. Інвестиції в цінні папери 

Таблиця 1. Інвестиції в цінні папери (тис. грн) 

 

Таблиця 2. Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю (тис. грн) 

 
 

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Валова балансова вартість на початок періоду  76 994 48 422
2 Збільшення /(зменшення) кореспондентських 

рахунків протягом звітного періоду 
(24 319)  32 212

 3 Фінансові активи, визнання яких було 
припинено або погашені (крім списаних) 

 0 0 

4 Курсові різниці  (7 238) (3 640) 
5 Інші зміниa 0  0 
6 Валова балансова вартість на кінець звітного 

періоду грошових коштів та їх еквівалентів 
 45 437 76 994 

Рядок Рівень рейтингу Усього  
1 2 3 
1 Високий рейтинг  6 830 
2 Стандартний рейтинг  38 607
3 Рейтинг нижчий, ніж стандартний  0
4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 45 437

Рядок Рівень рейтингу Усього  
1 2 3 
1 Високий рейтинг  23 403
2 Стандартний рейтинг  53 591
3 Рейтинг нижчий, ніж стандартний  0
4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів  76 994

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою 

собівартістю 
48 091 50 109 

2 Усього цінних паперів   48 091  50 109

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Боргові цінні папери:  48 091 50 109 

1.1 Боргові цінні папери емітовані Національним банком 
України 

 48 091  50 109

2 Резерв за борговими цінними паперами, які 
обліковуються за амортизованою собівартістю 

 0 0 

3 Усього боргових цінних паперів, які 
обліковуються за амортизованою собівартістю 

 48 091  50 109
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Таблиця 1. Кредити та заборгованість клієнтів (тис. грн) 

 

Таблиця 2. Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю (тис. 

грн) 

 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються 

за амортизованою собівартістю 
471 111  475 511 

2 Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються 
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

0  0 

3 Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються 
за справедливою вартістю через прибутки/збитки 

0  0 

4 Резерви під знецінення  (113 546)  (81 628) 
5 Усього кредитів та заборгованості клієнтів за 

мінусом резервів 
357 565  393 883 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Кредити, надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування 
0  0 

2 Кредити, надані юридичним особам 463 148  467 674 
3 Кредити, надані фізичним особам 6 211  7 837 
4 Іпотечні кредити 1 752  0 
5 Резерв за кредитами, що надані клієнтам, які 

обліковуються за амортизованою собівартістю 
(113 546 )  (81 628) 

6 Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які 
обліковуються за амортизованою собівартістю 

357 565 393 883 
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Таблиця 3. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за 

амортизованою собівартістю, за 2019 рік (тис. грн) 

 
 

  

Рядок Назва статті Стадія 1 Стадія 2  Стадія 3 Придбані 
або 

створені 
знецінені 
активи  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кредити та 

заборгованість клієнтів, 
які обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю  

289 724 75 227 106 160  0 471 111 

2 Мінімальний кредитний 
ризик 

 10 341 172  0 0 10 513 

3 Низький кредитний 
ризик  

 161 391 0 0  0 161 391 

4 Середній кредитний 
ризик 

 115 786 74 071 0   0 189 857 

5 Високий кредитний 
ризик 

 255  0  0 0 255 

6 Дефолтні активи   1 951 984  106 160 0  109 095
7 Усього валова балансова 

вартість кредитів та 
заборгованості клієнтів, 
які обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю 

 289 724 75 227  106 160  0  471 111

8 Резерви під знецінення 
кредитів та 
заборгованості клієнтів, 
які обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю  

 (2 197) (19 572) (91 777)   0  (113 546)

9 Усього кредитів та 
заборгованості 
клієнтів, які 
обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю 

287 527 55 655  14 383 0 357 565 
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Таблиця 3.1 Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за 

амортизованою собівартістю, за 2018 рік (тис. грн) 

 

  

Рядок Назва статті Стадія 1 Стадія 2  Стадія 3 Придбані 
або 

створені 
знецінені 
активи  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кредити та 

заборгованість клієнтів, 
які обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю  

171 144 248 072 56 295 0 475 511

2 Мінімальний кредитний 
ризик 

 6 700 0  0 0 6 700

3 Низький кредитний 
ризик  

 106 032 0 0  0 106 032

4 Середній кредитний 
ризик 

 57 088 245 687 0   0 302 775

5 Високий кредитний 
ризик 

1 324 1 273  0 0 2 597

6 Дефолтні активи   0 1 112 56 295 0  57 407
7 Усього валова балансова 

вартість кредитів та 
заборгованості клієнтів, 
які обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю 

 171 144 248 072 56 295 0  475 511

8 Резерви під знецінення 
кредитів та 
заборгованості клієнтів, 
які обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю  

 (1 727) (36 421) (43 480)  0 (81 628)

9 Усього кредитів та 
заборгованості 
клієнтів, які 
обліковуються за 
амортизованою 
собівартістю 

169 417 211 651 12 815 0 393 883
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Таблиця 4. Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються 

за амортизованою собівартістю за 2019 рік (тис. грн) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядок Назва статті Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані 
або створені 

знецінені 
активи 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Резерв під знецінення 

станом на початок 
періоду 

 (1 704) (36 444) (43 480) 0 (81 628) 

2 Придбані/ініційовані 
фінансові активи 

 (1 471) 0 0 0 (1 471) 

3 Фінансові активи, 
визнання яких було 
припинено або погашені 
(крім списаних) 

 403 814 28 553 0  29 770

4 Загальний ефект від 
переведення між 
стадіями: 

 0 0 0 0  0

4.1 переведення до стадії 1  0 0  0  0  0
4.2 переведення до стадії 2  0 31 634  0  0 31 634
4.3 переведення до стадії 3  0  0 (31 634) 0  (31 634)
5 Інші зміни  575 ( 15 576) (45 216) 0  (60 217)
6 Резерв під знецінення 

станом на кінець 
періоду 

( 2 197) (19 572) (91 777) 0 (113 546) 
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Таблиця 4.1 Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які 
обліковуються за амортизованою собівартістю за 2018 рік (тис. грн) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядок Назва статті Стадія 
1 

Стадія 2 Стадія 3 Придбані 
або 

створені 
знецінені 
активи 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Резерв під знецінення 

станом на початок 
періоду 

 (39 212) (301) (158 972) 0  (198 485)

2 Придбані/ініційовані 
фінансові активи 

 (1 168) 0 0 0  (1 168)

3 Фінансові активи, 
визнання яких було 
припинено або погашені 
(крім списаних) 

 13 334 0 133 866 0   147 200

4 Загальний ефект від 
переведення між 
стадіями: 

 0 0 0 0   0

4.1 переведення до стадії 1 24 736 0  0  0 24 736
4.2 переведення до стадії 2  0 (24 435)  0  0 (24 435)
4.3 переведення до стадії 3  0  0 (301 ) 0   (301)
5 Інші зміни  606 (11 708) (18 073) 0   (29 175)
6 Резерв під знецінення 

станом на кінець 
періоду 

(1 704) (36 444) (43 480) 0  (81 628)
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Таблиця 5. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості 
клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю за 2019 рік (тис. грн) 

 
Таблиця 5.1 Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості 
клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю за 2018 рік (тис. грн) 

 

 

 

 

Рядок Назва статті Стадія 1 Стадія 
2 

Стадія 3 Первісно 
знецінені 
активи 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Валова балансова вартість на 

початок періоду  
172 040 247 174 56 297 0 475 511 

2 Придбані/ініційовані 
фінансові активи 

155 311 0 0 0 155 311 

3 Фінансові активи, визнання 
яких було припинено або 
погашені (крім списаних) 

(31 853) (84 602) (24 000) 0 (140 455)

4 Переведення до стадії 1 0 0 0 0 0 

5 Переведення до стадії 2 0 (80 753) 0 0 (80 753) 

6 Переведення до стадії 3 0 0 80 753 0 80 753 

7 Курсові різниці (5 756) (6 602) (598) 0 (12 956) 

8 Інші зміни 0 0 (6 300) 0 (6 300) 

9 Валова балансова вартість 
на кінець звітного періоду 

289 742 75 217 106 152 0 471 111 

Рядок Назва статті Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Первісно 
знецінені 
активи 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Валова балансова вартість на 

початок періоду  
 475 698 12 569 265 499 0  753 766

2 Придбані/ініційовані 
фінансові активи 

 119 986  0  0  0 119 986

3 Фінансові активи, визнання 
яких було припинено або 
погашені (крім списаних) 

 (138 129) 0 (226 255) 0 (364 384)

4 Переведення до стадії 1  (285 505) 0  0  0  (285 505)
5 Переведення до стадії 2  0  274 093  0 0  274 093
6 Переведення до стадії 3  0  0  11 412   11 412
7 Курсові різниці  (10) 0 (1 118)  0 (1 128) 
8 Інші зміни  0 (38 370) 5 641 0 (32 729)
9 Валова балансова вартість 

на кінець звітного періоду 
172 040 247 174 56 297 0 475 511
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Таблиця 6. Структура кредитів за видами економічної діяльності (тис. грн) 

 
 

  

Рядок Вид економічної діяльності 2019 2018 
сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 
1 Державне управління  0  0 0 0 
2 Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
 0  0 0 0 

3 Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг 

 27 417  5,8 0 0 

4 Торгівля, ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  

 226 682 48,1  311 934 65,6 

5 Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство  

 0 0  0 0 

6 Фізичні особи  7 963 1,7  7 837 1,6 
7 Інші   209 049 44,40  155 740 32,8 
8 Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів без 
резервів 

 471 111 100 % 475 511 100 %
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Таблиця 7. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2019 рік (тис. грн) 

 
 

  

Рядок Назва статті Кредити, 
надані 

органам 
державної 
влади та 
місцевого 

самоврядув
ання 

Кредити, 
надані 

юридични
м особам 

Кредити, 
надані 

фізичним 
особам 

Іпотечні 
кредити  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Незабезпечені 

кредити 
0 10 659 3 986 0  14 645

2 Кредити, 
забезпечені: 

0 452 489 2 225 1 752 456 466

2.1 грошовими 
коштами 

0 173 058 0 0  173 058

2.2 цінними 
паперами 

0 0 0 0  0 

2.3 нерухомим 
майном  

0 163 489 1 516 1 752 166 757

2.3.1 у т. ч. житлового 
призначення 

0 66 751 172 768 67 691

2.4 гарантіями і 
поручительствам
и 

0 0 396 396

2.5 іншими 
активами 

0 115 942 313 0  116 255

3 Усього кредитів 
та 
заборгованості 
клієнтів без 
резервів 

0 463 148 6 211 1 752  471 111



Річна фінансова звітність АТ «ЄПБ» за 2019 рік 

62 
 

Таблиця 7.1 "Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2018 рік (тис. грн) 

 

Таблиця 8 Вплив вартості застави на якість кредиту на 31.12.2019  рік (тис. грн) 

Рядок Назва статті Кредити, 
надані 

органам 
державної 
влади та 
місцевого 

самоврядув
ання 

Кредити, 
надані 

юридични
м особам 

Кредити, 
надані 

фізичним 
особам 

Іпотечні 
кредити  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Незабезпечені 

кредити 
0 0 908 0  908

2 Кредити, 
забезпечені: 

0 467 674 6 929 0  474 603

2.1 грошовими 
коштами 

0 192 063 0 0  192 063

2.2 цінними 
паперами 

0 0 0 0  0 

2.3 нерухомим 
майном  

0 166 418 5 201 0 171 619

2.3.1 у т. ч. житлового 
призначення 

0 5 032 0 0 5 032

2.4 гарантіями і 
поручительствам
и 

0 0 0 0  0

2.5 іншими 
активами 

0 109 193 1 728 0  110 921 

3 Усього кредитів 
та 
заборгованості 
клієнтів без 
резервів 

0 467 674 7 837 0 475 511

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 органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
0 0  0

2 Кредити, надані юридичним особам   463 148  564 834 (101 686) 
3 Кредити, надані фізичним особам  6 211  2 301  3 910
4 Іпотечні кредити   1 752  2 554  (802)
5 Усього кредитів   471 111  569 689  (98 578)
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Таблиця 8.1Вплив вартості застави на якість кредиту на 31.12.2018  (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 органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
0 0  0

2 Кредити, надані юридичним особам   467 674 592 723 (125 049) 
3 Кредити, надані фізичним особам  7 837  6 929 908
4 Іпотечні кредити  0 0 0
5 Усього кредитів   475 511 599 652  (124 141)
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Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи. (тис. грн.) 
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У
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

1 Балансова вартість на 
початок попереднього 
періоду: 

0 1 069 720 32 1 586 120 920 460 0 4 907 

1.1 первісна (переоцінена) 
вартість 

29 824 2 755 1 679 81 2 069 853 920 1 712 0 39 893 

1.2 знос на початок 
попереднього періоду 

(29 824) (1 686) (959) (49) (483) (733) 0 (1 252) 0 (34 986) 

2 Надходження 0 2 719 0 40 159 458 3 229 2 937 0 9 542 

3 Капітальні інвестиції на 
добудову основних засобів 
та вдаскосконалення 
нематеріальних  

0 60 0 0 30 13 0 50 0 153 

4 Вибуття  0 0 0 0 0 0 (4 149) 0 0 (4 149) 

5 Амортизаційні відрахування 0 (450) (175) (9) (246) (591) 0 (111) 0 (1 582) 

6 Балансова вартість на 
кінець попереднього 
періоду (на початок 
звітного періоду) 

0 3 398 545 63 1 529 0 0 3 336 0 8 871 

6.1 первісна (переоцінена) 
вартість 

29 824 5 534 1 679 121 2 258 1 324 0 4 699 0 45 439 
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Банк зазначає наступне: 
- на балансі Банку не обліковуються  основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження щодо володіння, 
користування та розпорядження; 
-  на  балансі Банку не обліковуються  основні засоби та нематеріальні активи, що перебувають у заставі; 
- на балансі Банку не обліковуться  основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) .; 
-  на балансі Банку не обліковуються  основні засоби, які вилучені з експлуатації на продаж ; 

6.2 знос на кінець 
попереднього періоду (на 
початок звітного періоду) 

(29 824) (2 136) (1 134) (58) (729) (1 324) 0 (1 363) 0 (36 568) 

7 Надходження 0 1 866 0 25 100 448 2 355 1 056 14 835 20 685 

8 Капітальні інвестиції на 
добудову основних засобів 
та вдосконалення 
нематеріальних активів 

0 159 0 0 11 0 0 549 0 719 

9 Вибуття  0 0 0 0 0 0 (2 281) 0 (785) (3 067) 

10 Вибуття зносу 0 0 0 0 0  0  0  0 786 786  

11 Інші зміни щодо зносу: 0 0 0 0 0 0 0 0 (266) (266) 

11.1 Зменьшення зобов”язань з 
оренди в зв”язку з 
переглядом ставки 
дисконтування   

0 0 0 0 0 0 0 0 (108) (108) 

11.2 Зменшення зобов”язань 
орендаря у зв”язку з 
припиненням договору 
оренди 

0 0 0 0 0 0 0 0 (158) (158) 

12 Амортизаційні відрахування 0 (1 113) (167) (13) (264) (448) 0 (717) (5 323) (8 045) 

13 Балансова вартість на 
кінець звітного періоду 

0 4 310 378 75 1 376 0 74 4 224 9 245 19 682 

13.1 первісна (переоцінена) 
вартість 

29 824 7 559 1 679 146 2 369 1 772 74 6 304 14 049 63 776 

13.2 знос на кінець звітного 
періоду 

(29 824) (3 249) (1 301) (71) (993) (1 772) 0 (2 080) (4 804) (44 094) 
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- первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 4 468 тис. грн.; 
-  на балансі Банку не обліковуються  нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.; 
- створені нематеріальні активи  відсутні; 
- 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 тис. грн.; 
- Банк обліковує основні засоби та нематеріальні активи за  другим рівнем  ієрархії. 
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Примітка 10. Інші фінансові активи 

Таблиця 1. Інші фінансові активи (тис. грн) 

 

      

 

       
            Залишки грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженим правом використання. Кошти 
розміщені в ПУМБ  в якості  грошового покриття за операціями  МПС MasterCard ( гарантійний 
депозит).  

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2019 рік (тис. грн) 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Дебіторська заборгованість за цінними паперами  0 0 
2 Фінансовий лізинг (оренда)  0 0 
3 Дебіторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 
16 0 

4 Дебіторська заборгованість за операціями з 
іноземною валютою 

0 0 

5 Грошові кошти з обмеженим правом використання 4 148 2 731 
6 Інші фінансові активи* 620 430 
7 Резерв під знецінення інших фінансових активів (229) (156) 
8 Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів 
4 555 3 005 

Рядок Назва статті 2019 2018 
Інші 3 4 

1 Нараховані доходи  317 276
2 Дебіторська заборгованість за операціями з 

платіжними системами ( виплата переводів) 
303 154

3 Усього інші: 620 430 

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з іноземною 

валютою 

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користування

Інші 
фінансові 

активи 

Усього

1 2 3 4 5 6 
1 Залишок станом 

на початок періоду 
 (9) (126) (21)   (156)

2 Дебіторська 
заборгованість, 
первісно визнана 
протягом звітного 
періоду 

 (12) (189)  (28) (229) 

3 Дебіторська 
заборгованість, 
визнання якої було 
припинено або 
погашено  

 9 126 21  156 
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Таблиця 2.1 "Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2018 рік. 

4 Зміна 
параметрів/моделей, 
які 
використовуються 
для оцінки 
очікуваних 
кредитних збитків 

 0 0  0  0

5 Списання за 
рахунок резерву 

 0 0  0  0

6 Переведення до 
активів групи 
вибуття 

 0 0  0  0

7 Курсові різниці  0 0  0  0
8 Вибуття дочірніх 

компаній 
 0 0  0  0

9 Залишок станом 
на кінець періоду 

 (12)  (189) (28 ) (229) 

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з іноземною 

валютою 

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користування

Інші 
фінансові 

активи 

Усього

1 2 3 4 5 6 
1 Залишок станом 

на початок періоду 
 0 (25) (15)   (40)

2 Дебіторська 
заборгованість, 
первісно визнана 
протягом звітного 
періоду 

 (9) (101)  (21) (131) 

3 Дебіторська 
заборгованість, 
визнання якої було 
припинено або 
погашено  

 0 0 15 15 

4 Зміна 
параметрів/моделей, 
які 
використовуються 
для оцінки 
очікуваних 
кредитних збитків 

 0 0 0  0 

5 Списання за 
рахунок резерву 

 0 0 0  0 

6 Переведення до 
активів групи 
вибуття 

 0 0 0  0 

7 Курсові різниці  0 0 0  0 
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Таблиця 3. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення інших фінансових активів за 
2019 рік (тис. грн) 

 
 

  

8 Вибуття дочірніх 
компаній 

 0 0 0  0 

9 Залишок станом 
на кінець періоду 

 (9)  (126) (21 ) (156) 

Рядо
к 

Назва статті Дебіторська 
заборгованіст

ь за 
операціями з 
платіжними 

картками 

Дебіторська 
заборгованіст

ь за 
операціями з 

іноземною 
валютою 

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користуванн
я 

Інші 
фінансов
і активи 

Усьог
о 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок 

станом на 
початок 
періоду 

 5 154 2 731 271 3 161 

2 Дебіторська 
заборгованість
, первісно 
визнана 
протягом 
звітного 
періоду 

 16 303  1 417  317  2 053

3 Дебіторська 
заборгованість
, визнання якої 
було 
припинено або 
погашено  

 (5) (154) 0  (271) (430) 

4 Списання за 
рахунок 
резерву 

 0 0 0  0 0 

5 Переведення 
до активів 
групи вибуття 

 0  0  0  0  0

6 Курсові 
різниці 

 0  0  0  0  0

7 Вибуття 
дочірніх 
компаній 

 0  0  0  0  0

8 Залишок 
станом на 
кінець 
періоду 

 16 303 4 148  317 4 784 
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Таблиця 3.1 Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення інших фінансових активів за 
2018 рік (тис. грн) 

 

 

 

 
 
 

Рядо
к 

Назва статті Дебіторська 
заборгованіст

ь за 
операціями з 
платіжними 

картками 

Дебіторська 
заборгованіст

ь за 
операціями з 

іноземною 
валютою 

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користуванн
я 

Інші 
фінансов
і активи 

Усьог
о 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок 

станом на 
початок 
періоду 

0 0 838 218 1 056

2 Дебіторська 
заборгованість
, первісно 
визнана 
протягом 
звітного 
періоду 

5 154 1 893 271 2 323

3 Дебіторська 
заборгованість
, визнання якої 
було 
припинено або 
погашено  

 0 0 0  (218) (218) 

4 Списання за 
рахунок 
резерву 

 0 0 0  0 0 

5 Переведення 
до активів 
групи вибуття 

 0  0  0  0  0

6 Курсові 
різниці 

 0  0  0  0  0

7 Вибуття 
дочірніх 
компаній 

 0  0  0  0  0

8 Залишок 
станом на 
кінець 
періоду 

 5 154 2 731 271 3 161 
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Примітка 11. Інші активи 

Таблиця 1. Інші активи (тис. грн) 

 

 

Таблиця 2.1 Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2019 рік (тис. грн) 

 

Таблиця 2.2 Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2018 рік (тис. грн) 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Дебіторська заборгованість з придбання 

активів 
1 564  124 

2 Передоплата за послуги 501  598
3 Дорогоцінні метали 23  23
4 Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 
 0  0

5 Інші активи 4  8
6 Резерв під інші активи   (69)  (3)
7 Усього інших активів за мінусом резервів  2 023 750 

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 

з придбання 
активів 

Передоплата 
за послуги 

Інші 
активи

1 2 3 4 5 
1 Залишок станом на початок періоду ( 3) 0 0 
2 (Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 
( 66)  0  0

3 Списання за рахунок резерву  0  0 0 
4 Переведення до активів групи вибуття  0  0  0
5 Курсові різниці  0  0  0
6 Вибуття дочірніх компаній  0  0  0
7 Залишок станом на кінець періоду  (69)  0 0 

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість 

з придбання 
активів 

Передоплата 
за послуги 

Інші 
активи

1 2 3 4 5 
1 Залишок станом на початок періоду  124 36 0 
2 (Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 
 (121) (36)  0

3 Списання за рахунок резерву 0  0  0
4 Переведення до активів групи вибуття  0 0  0
5 Курсові різниці  0 0  0
6 Вибуття дочірніх компаній  0 0  0
7 Залишок станом на кінець періоду  (3) 0  0
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Примітка 12. Кошти клієнтів 

Таблиця 1. Кошти клієнтів (тис. грн) 

 

Таблиця 2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності (тис. грн) 

Рядок Вид економічної діяльності 2019 рік 2018 рік 
сума % Сума % 

1 2 3 4 5 6 
1 Державне управління 0 0,00%  0 0,00%
2 Сільське господарство, 

мисливство, лісове 
господарство  

547 0,26% 701 0,22%

3 Добувна промисловість 965 0,45%  890 0,28%
4 Хімічна промисловість 1 537 0,72%  251 0,08%
5 Машинобудування та 

металургія 
3 284 1,54%  9 399 2,95%

6 Будівництво 29 179 13,72%  10 101 3,17%
7 Харчова промисловість 301 0,14%  55 0,02%
8 Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  

23 362 10,99% 33 207  10,43%

9 Діяльність громадських 
оранізацій 

4 861 2,29%  22 315 7,01%

10 Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг 

3 308 1,55% 262 0,08%

11 Фізичні особи 144 170 67,80% 239 324 75,13%
12 Інші  1 118 0,53% 2 022 0,006%
13 Усього коштів клієнтів 212 656 100,00% 318 527  100%

Балансова вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, 

станом на 31.12.2019 складає 98 180 тис.грн., станом на 31.12.2018 – 246 655 тис.грн. 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Державні та громадські організації: 0   0

1.1 поточні рахунки  0  0
1.2 строкові кошти  0 0 
2 Інші юридичні особи: 68 486 79 203

2.1 поточні рахунки 63 742  7 387
2.2 строкові кошти 4 744   6 816
3 Фізичні особи: 144 170 239 324

3.1 поточні рахунки 21 329 9 989
3.2 строкові кошти 122 841 229 335
4 Усього коштів клієнтів 212 656 318 527
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Примітка 13. Інші фінансові зобов'язання 
 
Таблиця 1. Інші фінансові зобов'язання (тис. грн) 
 
 
 

Рядок Назва статті 2019 2018 

1 2 3 4 

1 Кредиторська заборгованість за цінними 
паперами 

 0  0

2 Кредиторська заборгованість за операціями 
з платіжними картками 

 43  23

3 Кредиторська заборгованість за операціями 
з іноземною валютою 

 0 0 

4 Кредиторська заборгованість за лізингом 
(орендою) 

 9 488  54

5 Дивіденди до сплати  0  0

6 Інші фінансові зобов'язання  398  245

7 Усього інших фінансових зобов'язань 9 929 322 

 

Примітка 14. Інші зобов'язання 
 

Таблиця 1. Інші зобов'язання (тис. грн) 
 

 

Рядок Назва статті 2019 2018 

1 2 3 4 

1 Кредиторська заборгованість за податками 
та зборами, крім податку на прибуток 

 475  520

2 Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з працівниками банку 

2 084  1 098 

3 Кредиторська заборгованість з придбання 
активів 

 0  0

4 Доходи майбутніх періодів  36  39

5 Інша заборгованість  338  1

6 Усього  2 933  1 658
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Примітка 15. Резерви за зобов'язаннями 
 
Таблиця 1. Зміни резервів за зобов'язаннями за 2019 рік (тис. грн) 
 

Рядок Рух резервів Кредитні 
зобов'язання

Податкові 
ризики 

Інші Усього

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на початок періоду 271 0   0  271

2 Формування та/або збільшення резерву  639  0  0  639

3 Збільшення резерву в результаті 
об'єднання бізнесу 

 0 0   0  0

4 Комісії, отримані за виданими 
гарантіями 

0 0 0 0

5 Амортизація комісій, отриманих за 
виданими гарантіями, яка відображена 
у Звіті про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід 

 1 094 0   0  1 094

6 Використання резерву  0 0  0  0 

7 Поновлення невикористаного резерву  0 0  0   0

8 Вплив перерахунку у валюту подання 
звітності 

 0 0   0  0

9 Інший рух  0  0 0  0 

10 Залишок на кінець періоду  910 0   0  910

 
Таблиця 1.1. Зміни резервів за зобов'язаннями за 2018 рік (тис. грн) 
 

Рядок Рух резервів Кредитні 
зобов'язання

Податкові 
ризики 

Інші Усього

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на початок періоду 0 0   0 0 

2 Формування та/або збільшення резерву  271  0  0 271

3 Збільшення резерву в результаті 
об'єднання бізнесу 

 0 0   0  0

4 Комісії, отримані за виданими 
гарантіями 

0 0 0 0

5 Амортизація комісій, отриманих за 
виданими гарантіями, яка відображена 
у Звіті про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід 

153 0   0 153

6 Використання резерву  0 0  0  0 

7 Поновлення невикористаного резерву  0 0  0   0



Річна фінансова звітність АТ «ЄПБ» за 2019 рік 

75 
 

8 Вплив перерахунку у валюту подання 
звітності 

 0 0   0  0

9 Інший рух  0  0 0  0 

10 Залишок на кінець періоду 271 0   0  271

 

Примітка 16. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення 

Таблиця 1. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення (тис. грн)  

Рядок Назва статті 2019 2018 
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 

45 213 0 45 213 76 778 0  76 778

2 Кредити та 
заборгованість 
клієнтів 

 225 425  132 
140

 357 565  208 661  185 222  393 883

3 Інвестиції в цінні 
папери 

 48 091 0 48 091 50 109  0  50 109 

4 Відстрочений 
податковий актив 

 4 387 0 4 387 4 383  0  4 383 

5 Гудвіл  0 0 0 0  0  0 
6 Основні засоби та 

нематеріальні 
активи 

0  19 682  19 682  0 8 871  8 871 

7 Інші фінансові 
активи 

 4 555 0  4 555  3 005 0  3 005 

8 Інші активи 2 023 0 2 023 750  0   750
9 Усього активів  329 694 151 

822 
481 516 343 686   194 093  537 779 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
10 Кошти банків  0 0 0  0  0 0 
11 Кошти клієнтів  179 975 32 681 212 656 221 227  97 250  318 527 
12 Зобов'язання за 

поточним 
податком на 
прибуток 

 1 539 0  1 539 2 591  0   2 591

13 Резерви за 
зобов'язаннями 

 725 185 910 123  148  271 

14 Інші фінансові 
зобов'язання 

6 712 3 217 9 929 242  80  322 

15 Інші зобов'язання 2 933 2 933 1 658  0   1 658

16 Усього 
зобов'язань  

 191 885  36 082 227 967 225 891   97 478 323 369 
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Примітка 17. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)  
 

Таблиця 1. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) (тис. грн) 

 

 

Банк надає таку інформацію: 

- кількість акцій, об'явлених до випуску; 0 

- кількість випущених і сплачених акцій; 200 000 

- номінальну вартість однієї акції; 1050,00 гривень 

-Прості іменні акції складають 100 (сто) відсотків статутного капіталу БАНКУ.  
БАНК не випускає привілейовані акції. 

Привілеїв та обмежень немає. Обмежень з виплати дивідендів немає. 

Відповідно до п.4.11 Статуту Банку: кожна проста іменна акція надає акціонеру право одного 
голосу при вирішенні всіх питань, з яких приймаються рішення Загальними зборами акціонерів 
БАНКУ, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку БАНКУ у вигляді 
дивідендів за наявності відповідного рішення Загальних зборів акціонерів, на участь в 
управлінні БАНКОМ, на отримання частини майна або вартості частини майна БАНКУ у 
разі його ліквідації та інші права, передбачені Законом України «Про акціонерні 
товариства». Прості акції надають їх власникам однакові права.  

- суму та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів із продажу -

немає 

Рядо
к 

Назва статті Кількіст
ь акцій 
в обігу 
(тис. 
шт.) 

Прості 
акції 

Емісі
йний 
дохід

Привілейова
ні акції 

Власн
і акції 
(паї), 
викуп
лені в 
акціо
нерів 
(учас

ників) 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Залишок на 

початок 2018 
року 

 200  200 000  0 0  0  200 000 

2 Залишок на 
кінець 2018 
року  

 200 200 000  0 0  0  200 000 

3 Збільшення 
номінальної  
вартості акцій  

0 10 000 0 0 0 10 000

4 Залишок на 
кінець 2019 
року 

 200 210 000  0 0   0 210 000
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Примітка 18. Процентні доходи та витрати 
Таблиця 1. Процентні доходи та витрати (тис. грн) 

 
 

 

  

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА 
Процентні доходи за фінансовими активами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 

1 Кредити та заборгованість клієнтів   80 452 104 823 
2 Боргові цінні папери  6 227  4 487 
3 Кошти в інших банках  132  128
4 Кореспондентські рахунки в інших банках 0   0
5 Депозити овернайт в інших банках  0  0
6 Процентні доходи за знеціненими фінансовими 

активами 
 0  0

7 Фінансовий лізинг (оренда)   0  0
8 Інші  0  0
9 Усього процентних доходів за фінансовими 

активами, що обліковуються за амортизованою 
собівартістю 

 86 811 109 438 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА 
Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за амортизованою 

собівартістю 
10 Строкові кошти юридичних осіб  (615) (557) 
11 Боргові цінні папери, емітовані банком  0  0
12 Інші залучені кошти  0  0
13 Строкові кошти фізичних осіб (18 596)  (24 941)
14 Строкові кошти інших банків  0  0
15 Депозити овернайт інших банків  0  0
16 Поточні рахунки (421 )  (526)
17 Кореспондентські рахунки  0  0
18 Зобов'язання з оренди (1 963)   0
19 Інші  0  0
20 Усього процентних витрат, розрахованих за 

ефективною ставкою відсотка 
 (21 595) (26 024) 
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Примітка 19. Комісійні доходи та витрати 
Таблиця 1. Комісійні доходи та витрати (тис. грн) 

 

  

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ 
1 Розрахунково-касові операції  4 674  2 908
2 Кредитні операції 3 954 1 100
3 Інкасація 0   0
4 Операції з валютою 6 007 2 238
5 Операції з цінними паперами 0  0
6 Інші 0  0 
7 Операції довірчого управління 0  0 
8 Гарантії надані   1 094  153
9 Усього комісійних доходів  15 729  6 399

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ 
10 Розрахунково-касові операції  (1 091)  (768)
11 Інкасація  0  0
12 Операції з цінними паперами  0  0
13 Інші  0  0
14 Операції довірчого управління ( 548)  (587)
15 Гарантії надані   0  0
16 Усього комісійних витрат  0  0
17 Чистий комісійний дохід/витрати  (1 639)  (1 355)
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Примітка 20. Інші операційні доходи 
Таблиця 1. Інші операційні доходи (тис. грн)  

 

 

Примітка 21. Адміністративні та інші операційні витрати 
Таблиця 1. Витрати та виплати працівникам (тис. грн) 

 

Таблиця 2. Витрати на амортизацію (тис. грн) 

 
 

 

 

 

 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Дивіденди 0  0 
2 Дохід від надання в оренду інвестиційної 

нерухомості 
0  0 

3 Дохід від оперативного лізингу (оренди) 108  133 
4 Дохід від модифікації фінансових зобов'язань 0  0 
5 Дохід від припинення визнання фінансових 

активів 
419  0 

6 Дохід від припинення визнання фінансових 
зобов'язань 

3  0 

7 Інші* 150  75 
8 Усього операційних доходів 680  208 
 Інші:  
1 Доходи від оформлення документів 72 65
2 Інші  0 10
3 Повернення внесків по виконавчому 

впровадженню 
46 0

4 Винагороди  від страхоіих компаній  24 0
5 Інші 8 0
 Всього 150 75

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4
1 Заробітна плата та премії  (30 450)  ( 16 902)
2 Нарахування на фонд заробітної плати  (5 749)  (3 222)
3 Інші виплати працівникам ( 120) ( 54)
4 Усього витрат на утримання персоналу ( 36 319) ( 20 178)

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1  Амортизація основних засобів  (2 003)  (1 471)
2 Амортизація програмного забезпечення та 

нематеріальних активів 
(717)   (111)

3 Амортизація активу з права користування (5 324)  0 
4 Усього витрат на амортизацію  (8 044)  (1 582)
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Таблиця 3. Інші адміністративні витрати та операційні витрати (тис. грн) 

 
Примітка 22. Витрати на податок на прибуток 

Таблиця 1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн) 

 
 

  

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів 
 (1 785) (1 250) 

2 Витрати на утримання основних засобів, отриманих у 
лізинг (оренду) 

 (438) (116) 

3 Інші витрати, пов'язані з основними засобами (2 834) (773) 
4 Витрати, пов'язані з короткостроковою орендою (308 ) (5 291) 
5 Витрати, пов'язані з орендою малоцінних активів  0 0 
6 Витрати, пов'язані зі змінними орендними платежами  0 0 
7 Сплата інших податків та зборів платежів, крім 

податку на прибуток 
( 1 640) (2 387) 

8 Професійні послуги  (695) (10) 
9 Витрати на маркетинг та рекламу  (23) 0 
10 Витрати зі страхування (26)  (23) 
11 Зменшення корисності необоротних активів, 

утримуваних для продажу (чи груп вибуття)  
0  0 

12 Витрати від модифікації фінансових активів 0  0 
13 Витрати від модифікації фінансових зобов'язань 0  0 
14 Витрати від припинення визнання фінансових 

активів 
0  0 

15 Витрати від припинення визнання фінансових 
зобов'язань 

0  0 

16 Телекомунікаційні витрати ( 1 284) (894) 
17 Витрати на аудит (145 ) (130) 
18 Інші адміністративні та операційні витрати (1 696) (2 269) 
19 Усього адміністративних та операційних витрат (10 874 ) (13 143) 

Рядок  Назва статті  2019 2018 
1 2 3 4 
1 Поточний податок на прибуток  (9 132)   (15 797)
2 Зміна відстроченого податку на прибуток  4  32
3 Усього витрат податку на прибуток  (9 128)   (15 765)
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Таблиця 2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

(тис. грн) 

 

Таблиця 3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов'язань за 2019 рік (тис. грн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рядок  Назва статті  2019 2018 
1  2  3  4  
1 Прибуток до оподаткування  48 418 19 050
2 Теоретичні податкові відрахування за відповідною 

ставкою оподаткування 
(8 715) (3 429)

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ) 
3 Витрати, які не включаються до суми витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 
бухгалтерському обліку (сума витрат на створення 
(резервів) , підпункт 139.1.1 пункт 139.1статті 139, 
підпункту 139.3.3,пункту 139.3,розділу 139   ПКУ),сума 
нарахованої амортизації , пункт 138.1, статті 138).   

2 988  69 738 

4 Доходи, які підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але не визнаються (не належать) до 
облікового прибутку (збитку) (сума розрахованої 
амортизації відповідно до пункту 138.3  статті 138 ПКУ, 
сума коригування сумнівних боргів, підпункту 139.2.2, 
пункту 139.2, статті 139 ) 

(673)  (1 026) 

5 Витрати на податок на прибуток  (9 132)  (15 797) 

Рядок Назва 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: 

 4 383  4 4 387 

1.1 основні засоби  4 383 4  4 387
2 Визнаний 

відстрочений 
податковий актив 

 4 383 4 4 387 
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Таблиця 4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов'язань за 2018 рік (тис. грн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка 23. Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію 
Таблиця 1. Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію (тис. 

грн) 

 

 

Таблиця 2. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис. грн) 

Рядок Назва 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: 

 4 350  33 4 383 

1.1 основні засоби  4 350  33  4 383
2 Визнаний 

відстрочений 
податковий актив 

 4 350 33  4 383 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих 

акцій банку 
 39 291 3 285 

2 Прибуток (збиток), що належить власникам 
привілейованих акцій банку 

 0  0

3 Прибуток (збиток) за рік  39 291  3 285
4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. 

шт.) 
 200  200

5 Середньорічна кількість привілейованих акцій в 
обігу (тис. шт.) 

 0 0 

6 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на 
одну просту акцію  

 196,46  16 ,43

7 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну 
привілейовану акцію  

0 0 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих 

акцій банку 
39 291 3 285

2 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. 
шт.) 

 200  200

3 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   196 ,46  16,43
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Таблиця 3. Скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис. грн) 

 

 

Таблиця 4. Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам простих та привілейованих 
акцій банку (тис. грн) 

 

 

  

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих 

акцій банку 
 39 291 3 285 

2 Процентні витрати за конвертованим борговим 
зобов'язанням (за мінусом податків) 

 0  0

3 Прибуток (збиток), що використовується для 
визначення скоригованого прибутку (збитку) на 
акцію 

 0 0 

4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. 
шт.) 

 200 200

5 Додаткові акції від припущеної конвертації:  0  0
5.1 конвертованих облігацій  0 0 
5.2 опціонів на акцію  0 0 
6 Середньорічна кількість простих акцій для 

скоригованого прибутку (збитку) на одну акцію 
 200 200 

7 Скоригований прибуток (збиток) на одну акцію  196,46 16,43 

Рядок Назва статті 2019 2018 
1 2 3 4 
1 Прибуток (збиток) за рік, що належить власникам 

банку 
 39 291 3 285 

2 Дивіденди за простими та привілейованими 
акціями 

0 0 

3 Нерозподілений прибуток (збиток) за рік  39 291  3 285
4 Нерозподілений прибуток (збиток) за рік, що 

належить власникам привілейованих акцій 
залежно від умов акцій 

 0 0 

5 Дивіденди за привілейованими акціями, за якими 
прийнято рішення щодо виплати протягом року 

 0  0

6 Прибуток (збиток) за рік, що належить власникам 
привілейованих акцій 

 0 0 

7 Нерозподілений прибуток (збиток) за рік, що 
належить власникам простих акцій залежно від 
умов акцій 

 39 291 3 285 

8 Дивіденди за простими акціями, за якими 
прийнято рішення щодо виплати протягом року 

 0  0

9 Прибуток (збиток) за рік, що належить 
акціонерам - власникам простих акцій 

 39 291 3 285 
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Примітка 24. Дивіденди 

Протягом 2018-2019 Дивіденди не виплачувались. 

Примітка 25. Операційні сегменти 
Таблиця 1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2019 рік (тис. грн) 

 

 

Рядок Назва статті Назва звітних сегментів Інші 
сегменти 

та 
операції 

Усього 
послуги 

корпоративним 
клієнтам 

послуги 
фізичним 

особам 

інвестиційна 
банківська 
діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 
ДОХІД ВІД ІНШИХ СЕГМЕНТІВ 

4 Процентні доходи  79 713  872  6 226  0  86 811 
5 Комісійні доходи  15 002 727  0  0  15 729  
6 Інші операційні 

доходи 
 563 117  0  0  680  

7 Усього доходів 
сегментів 

 95 278 1 716   6 226  0 103 220 

8 Процентні витрати   (2 902) (18 693)  0  0  (21 595) 
9 Комісійні витрати  (1 556) (83)  0  0  (1 639)  
10 Результат від операцій 

з іноземною валютою 
 61 063 399  0   0  61 462 

11 Результат від 
переоцінки операцій з 
іноземною валютою 

 (4 699) 0  0   0 (4 699)  

12 Чистий 
збиток/прибуток від 
зменшення корисності 
фінансових активів 

 (32 277) (176)  0   0  (32 453)

13 Чистий 
збиток/(прибуток) від 
збільшення/зменшення 
резервів за 
зобов'язаннями 

 (639) 0  0  0  (639)  

14 Витрати на виплати 
працівникам 

0   (36 319) 0   0 (36 319) 

15 Витрати зносу та 
амортизація 

 (8 044) 0  0  0  (8 044)  

16 Інші адміністративні 
та операційні витрати 

 (10 565) (309)  0  0  (10 874) 

17 Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

 95 658 (53 465)  6 226 0   48 419 

18 Витрати на податок на 
прибуток 

 0 0  0   (9 128) (9 128)  

19 РЕЗУЛЬТАТ 
СЕГМЕНТА  
Прибуток (збиток) 

 95 658  (53 465) 6 226  (9 128)   39 291 
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Таблиця 2 "Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2018 рік 

 

 

Рядок Назва статті Назва звітних сегментів Інші 
сегменти 

та 
операції 

Усього 
послуги 

корпоративним 
клієнтам 

послуги 
фізичним 

особам 

інвестиційна 
банківська 
діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 
ДОХІД ВІД ІНШИХ СЕГМЕНТІВ 

4 Процентні доходи  102 773 2 178  4 487  0  109 438 
5 Комісійні доходи  5 649 750 0  0  6 399 
6 Інші операційні 

доходи 
 76 132 0  0  208 

7 Усього доходів 
сегментів 

 108 498 3 060  4 487 0 116 045 

8 Процентні витрати   (998) (24 944)  0  (82) (26 024) 
9 Комісійні витрати  (767) 0  0  (588) (1 355)  
10 Результат від операцій 

з іноземною валютою 
 20 740 442 0   0  21 182 

11 Результат від 
переоцінки операцій з 
іноземною валютою 

 3 974 0  0   0 3 974 

12 Чистий 
збиток/прибуток від 
зменшення корисності 
фінансових активів 

 (57 831) (1 750)  0   0  (59 581)

13 Чистий 
збиток/(прибуток) від 
збільшення/зменшення 
резервів за 
зобов'язаннями 

 (288) 0  0  0  (288)  

14 Витрати на виплати 
працівникам 

0   (20 178) 0   0 (20 178) 

15 Витрати зносу та 
амортизація 

 (1 582) 0  0  0  (1 582)  

16 Інші адміністративні 
та операційні витрати 

 (13 143) 0  0  0  (13 143) 

17 Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

58 604 (43 372) 4 487 (669)  19 050 

18 Витрати на податок на 
прибуток 

 0 0  0   (15 765) (15 765) 

19 РЕЗУЛЬТАТ 
СЕГМЕНТА  
Прибуток (збиток) 

58 604 (43 372) 4 487 (16 434) 3 285 



Річна фінансова звітність АТ «ЄПБ» за 2019 рік 

86 
 

Таблиця 3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2019 рік (тис. грн) 

 

Сума, вказана в рядку «Нерозподілені активи»: 

- готівкові кошти та кошти на коррахунку в НБУ – 6 606 тис.грн.; 

- запаси матеріальних ціностей на складі та у підзвітних осіб – 27 тис.грн.; 

- витрати майбутніх періодів – 476 тис.грн.; 

- дебіторська заборгованість за господарською діяльністю Банку (за мінусом резерву) – 1 519 

тис.грн.; 

- відстрочений податковий актив – 4 387 тис.грн.; 

- основні засоби та нематеріальні активи – 19 682 тис.грн. 

 

Сума, вказана в рядку «Нерозподілені зобов'язання»: 

- доходи майбутніх періодів – 36 тис.грн.; 

- кредиторська заборгованість за господарською діяльністю – 72 тис.грн.; 

- кредиторська заборгованість за податками і зборами – 2 013 тис.грн.; 

- кредиторська заборгованість забезпечення оплати відпусток – 2 084 тис.грн. 

  

Рядок Назва статті Назва звітних сегментів Інші 
сегменти 

та 
операції 

Усього
послуги 

корпоративним 
клієнтам 

послуги 
фізичним 

особам 

інвестиційна 
банківська 
діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 
АКТИВИ СЕГМЕНТІВ 

1 Активи сегментів  397 083  3 645  48 091 0 448 
819 

2 Нерозподілені активи  0 0  0 32 697 32 697
3 Усього активів  397 083  3 645  48 091 32 697 481 

516
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

4 Зобов'язання 
сегментів 

 70 175 153 587 0  0 223 
762 

5 Нерозподілені 
зобов'язання 

 0  0  0  4 205 4 205 

6 Усього зобов'язань  70 175  153 587  0 4 205  227 
967

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ 
7 Капітальні інвестиції  0 0  0  0  0
8 Амортизація   (5 262)  (1 819)  (545)  (418)  (8 044)
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Таблиця 4. . Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2018  рік 

 

 Сума, вказана в рядку «Нерозподілені активи»: 

- готівкові кошти та кошти на коррахунку в НБУ – 23 187 тис.грн.; 

- запаси матеріальних ціностей на складі та у підзвітних осіб – 32 тис.грн.; 

- витрати майбутніх періодів – 586 тис.грн.; 

- дебіторська заборгованість за господарською діяльністю Банку (за мінусом резерву) – 35 

тис.грн.; 

- нараховані доходи за кредитами– 17 146 тис.грн.; 

- основні засоби та нематеріальні активи – 8 871 тис.грн. 

 

Сума, вказана в рядку «Нерозподілені зобов'язання»: 

- доходи майбутніх періодів – 39 тис.грн.; 

- кредиторська заборгованість за господарською діяльністю – 3 111 тис.грн.; 

- сума нарахованих витрат за коштами клієнтів – 1 196 тис.грн.; 

- нараховані витрати – 54 тис.грн. 
Таблиця 5. Інформація про географічні регіони (тис. грн) 

 
 

  

Рядок Назва статті Назва звітних сегментів Інші 
сегменти 

та 
операції 

Усього
послуги 

корпоративним 
клієнтам 

послуги 
фізичним 

особам 

інвестиційна 
банківська 
діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 
АКТИВИ СЕГМЕНТІВ 

1 Активи сегментів 434 480 3 333 50 109 0 487 
922

2 Нерозподілені активи  0 0  0 49 857  49 857
3 Усього активів  434 480 3 333 50 109 49 857 537 

779
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

4 Зобов'язання 
сегментів 

 90 748 228 221 0  0 318 
969

5 Нерозподілені 
зобов'язання 

 0  0  0 4 400 4 400 

6 Усього зобов'язань  90 748 228 221  0 4 400  323 
369

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ 
7 Капітальні інвестиції  0 0  0  0  0
8 Амортизація  (965) (425) (92) (100)  (1 582)

Рядок Назва статті 2019 2018 
Україна інші 

країни
усього Україна інші 

країни
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Доходи від зовнішніх клієнтів  159 983  0 159 983 141 200   0  141 200
2 Основні засоби  19 682  0  19 682 8 871   0 8 871 
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Примітка 26. Управління фінансовими ризиками 
 

          Впроваджена в Банку система управління ризиками має на меті захист інтересів вкладників і 
кредиторів, забезпечення ліквідності та платоспроможності Банку, а також створення умов для 
забезпечення його стабільної діяльності та розвитку. 

          Банк в 2018 році почав запроваджувати зміни до системи управління ризиками, що пов’язані 
із впроваженням Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та 
банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 64 від 
11 червня 2018 року зі змінами та доповненнями. 

          Процес управління ризиками в Банку базується на таких основних принципах та завданнях: 

-ефективність - забезпечення об'єктивної оцінки розміру ризиків банку та повноти заходів щодо 
управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та 
інформаційних систем щодо управління ризиками банку; 

-своєчасність - забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, моніторингу, 
контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях; 

-структурованість - чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками між 
усіма структурними підрозділами та працівниками банку, та їх відповідальності згідно з таким 
розподілом; 

-розмежування обов'язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій банку) - 
уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції банку та виконує функції 
контролю; 

-усебічність та комплексність - охоплення всіх видів діяльності банку на всіх організаційних рівнях 
та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків; 

-пропорційність - відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі банку, його системній 
важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються банком; 

-незалежність - свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання 
підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс) 
своїх функцій; 

-конфіденційність - обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від 
несанкціонованого ознайомлення; 

прозорість - оприлюднення банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю 
ризику. 

        Процес управління ризиками охоплює всі структурні рівні – від вищого управлінського рівня, 
на якому визначаються основні принципи та підходи до управління ризиками, до управлінського 
рівня, на якому безпосередньо виникають ризики. Організаційна структура системи управління 
ризиками забезпечує чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками між 
усіма суб'єктами системи управління ризиками, а також між працівниками банку та передбачає їх 
відповідальність згідно з таким розподілом. 

          Банк під час визначення організаційної структури системи управління ризиками враховує 
необхідність забезпечення взаємозаміни працівників з метою уникнення негативного впливу на 
ефективність функціонування системи управління ризиками в разі тимчасової відсутності 
працівника або його звільнення. 

Суб'єктами системи управління ризиками банку є: 
1) Спостережна рада Банку; 
2) Правління Банку; 
3) Кредитний комітет правління Банку; 
4) комітет правління Банку з управління активами та пасивами; 
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5) Відділ внутрішнього аудиту; 
6) Відділ аналізу та управління ризиками; 
7) Відділ комплаєнс контролю; 
         Загальна стратегія управління ризиками визначається Спостережною радою. Правління та 
профільні комітети Банку є вищими колегіальними виконавчими органами, які здійснюють 
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, проводить стрес-тестування, забезпечує координацію роботи з питань 
управління ризиками між структурними підрозділами Банку, надає пропозиції раді банку та 
правлінню банку щодо пом'якшення впливу ризиків (у розрізі кожного виду) на фінансовий стан, 
капітал та ліквідність банку шляхом ініціювання встановлення та/або перегляду лімітів на окремі 
види банківських операцій та послуг. 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 основні види ризиків: кредитний 
ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик, ринковий ризик, операційний ризик, 
комплаєнс-ризик. 

         1. 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. 
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             На протязі 2019 року Банк неухильно виконував нормативи кредитного ризику Н7, Н8 та 
Н9, встановлені Національним банком України. Станом на 31 грудня  2019 року значення цих 
нормативів складають відповідно 15,8 %,75% та 22,74%. 

2. Ринковий ризик 

Ринкові ризики включають такі ризики: 

1) ризик дефолту, який виникає через невиконання емітентом боргового цінного папера або іншого 
інструменту, своїх контрактних зобов'язань; 

2) процентний ризик торгової книги, який виникає через несприятливі зміни ринкових процентних 
ставок, що впливають на вартість боргового цінного паперу або іншого інструменту з фіксованим 
прибутком, вартість похідного фінансового інструменту (деривативу), базовою змінною для якого 
є ринкова процентна ставка, що містяться в торговій книзі банку; 

3) ризик кредитного спреду, який виникає через розширення (збільшення) кредитного спреду між 
дохідністю до погашення цінного папера або іншого фінансового інструменту з фіксованим 
прибутком, та безризиковою дохідністю до погашення (дохідністю до погашення облігацій 
внутрішньої державної позики, номінованих у національній валюті) з аналогічною дюрацією, яка 
впливає на ринкову вартість таких інструментів; 

4) фондовий ризик, який виникає через несприятливі зміни ринкової вартості акцій та інших цінних 
паперів із нефіксованим прибутком; 

5) валютний ризик, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют, що 
впливають на активи, зобов'язання та позабалансові позиції; 

6) товарний ризик, який виникає через несприятливі зміни ринкової вартості товарів, уключаючи 
дорогоцінні метали; 

7) ризик волатильності, який виникає через несприятливі зміни волатильності ринкових цін, 
процентних ставок, ринкових індексів і валютних курсів. 

Банк здійснює вимірювання ринкових ризиків як в цілому за всіма видами цього ризику, так і в 
розрізі кожного з його видів. 

Банк використовує під час вимірювання ринкових ризиків зрозумілі, повні та документовані 
припущення, що відповідають бізнес-плану банку, а також історичній ринковій та власній 
статистиці банку. 

Банк під час вимірювання ринкових ризиків ураховує кореляцію між різними їх видами. 

Основними інструментами управління ринковим ризиком є: 

‐ аналіз показників доходності по активах та пасивах, за якими оцінюється ринковий 
ризик; 

‐ аналіз курсів іноземних валют, ринкових цін на окремі фінансові інструменти;  

‐ стрес-тестування. 
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3. Валютний ризик 

Таблиця 1. Аналіз валютного ризику (тис. грн) 

Рядо
к 

Назва 
валюти 

На 31 грудня  2019 року На 31 грудня  2018 року 

монетар
ні 

активи 

монетарні 
зобов'язан

ня 

похідні 
фінансові 

інструмент
и 

Чиста 
позиція

монетарн
і активи

монетарні 
зобов'язан

ня 

похідні 
фінансові 

інструменти

чиста 
позиція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Долари 
США 

 73 572  67 151 0 6 421 111 452 106 817 0  4 635

2 Євро  14 428 14 650 0 (222)  36 889 37 016 0 (127)

3 Фунти 
стерлінгів 

 0 2 0 (2)  0 3 0 (3)

4 Інші  13 739 23 758 0 (10 019)  27 300 33 433 0 (6 133)

5 Усього  101 739  105 561 0  (3 822) 175 641 177 269 0 (1 628)
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Таблиця 2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного 

курсу гривні до іноземних валют, що встановлены на звытну дату, за умови, що всі інші змінні 

характеристики залишаються фіксованими.  

                                                                                                                                                      (тис. грн) 

Рядо
к 

Назва статті На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2018 року 

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 % 

 321  321 232 232

2 Послаблення долара США 
на 5 % 

 (321)  (321) (232) (232)

3 Зміцнення євро на 5 %  (11)  (11) (6) (6)

4 Послаблення євро на 5 %  11  11 6 6

5 Зміцнення фунта стерлінгів 
на 5 % 

0 0 0 0

6 Послаблення фунта 
стерлінгів на 5 % 

0 0 0 0

7 Зміцнення інших валют та 
банківських металів 

(501) (501) (307) (307)

8 Послаблення інших валют 
та банківських металів 

501 501 307 307
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Таблиця 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) 

Рядок Назва статті Середньозважений валютний 
курс за 2019 рік 

Середньозважений валютний 
курс за 2018 рік 

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 % 347 0,14% 228 0,08%

2 Послаблення долара 
США на 5 % (347) (0,14)% (228) (0,08)%

3 Зміцнення євро на 5 % (12) 0,00%  (6) 0,00%

4 Послаблення євро на 5 
% 12 0,00% 6 0,00%

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 
та банківських металів 
на 5% 

(10 622) (4,18)% (6 043) (2,18)%

8 Послаблення інших 
валют та банківських 
металів на 5% 

10622 4,18% 6043 2,18%

 

 

4. Процентний ризик 

             Основними завданнями управління процентним ризиком є мінімізація рівня ризику в межах 
бажаних параметрів дохідності.  

           Процентний ризик включає такі ризики: 

        1) ризик розривів, який виникає через різницю в строках погашення (для інструментів з 
фіксованою процентною ставкою) або зміни величини індексу процентної ставки (для інструментів 
із плаваючою процентною ставкою) активів, зобов'язань та позабалансових позицій в банківській 
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книзі. Банк здійснює розрахунок ризику розривів з урахуванням того, чи відбуваються зміни 
процентних ставок послідовно за всією кривою дохідності (паралельний ризик), чи 
диференційовано за періодами зі зміною в нахилі та формі кривої дохідності (непаралельний ризик); 

         2) базисний ризик, який виникає через те, що немає достатнього тісного зв'язку між 
коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики 
яких щодо переоцінки є однаковими; 

          3) ризик опціонності, який виникає через проведення банком операцій з опціонами 
(автоматичний ризик опціонності) або наявності вбудованих опціонів у стандартних продуктах 
банку (поведінковий ризик опціонності). 

            Банк забезпечує комплексний підхід до управління процентним ризиком, який включає як 
управління активами, так і зобов’язаннями. 
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.); 
‐  перелік лімітів для контролю за процентним ризиком банківської книги та порядок 

їх установлення; 
‐  підходи щодо виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та 

пом'якшення процентного ризику банківської книги; 
‐ стрес-тестування. 

 

                        Банк вимірює процентний ризик як величину зміни економічної вартості капіталу 
банку та чистого процентного доходу банку  на підставі повного та економічно обґрунтованого 
переліку змін процентних ставок та стрес-сценаріїв. 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. 
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Таблиця 4. Загальний аналіз процентного ризику   
                                                                                                                                                                        (тис. грн)  

 

Рядок Назва статті На вимогу і 
менше 1 

міс. 

Від 1 до 
6 міс. 

Від 6 до 
12 міс.

Більше 
року 

Немоне-
тарні 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 рік 

1 Усього фінансових активів 118 524 55 503 149 719 131 678 0 455 424

2 Усього фінансових зобов'язань 90 579 30 542 68 612 35 785 0 222 585

3 Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець звітного періоду 27 945 27 894 81 107 95 893 0 232 839

2018 рік 

4 Усього фінансових активів 132 531 166 439 22 731 202 074 0 523 775

5 Усього фінансових зобов'язань 93 957 118 815 8 826 97 251 0 318 849

6 Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець попереднього 
періоду 38 574 47 624 13 905 104 823 0 204 926

 

За фінансовими активами та зобов’язаннями проценти нараховуються за фіксованою процентною 
ставкою. 
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Таблиця 5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами  
                                                                                                                                                                   (%)  

Ряд
ок 

Назва статті 2019 рік 2018 рік 

гривня дола
ри 

СШ
А 

євро інші гривн
я 

дола
ри 

СШ
А 

євро інші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АКТИВИ 

1 Кредити та заборгованість банків 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Кредити та заборгованість клієнтів  20,3 9,5  0 10,5  19,4 9,7  0 10,5

3 Інвестиції в цінні папери  11,5  0  0  0 16,7  0  0 0 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

4 Кошти банків  0  0 0  0  0 0  0 0 

5 Кошти клієнтів:  7,08 4,86 3,85 4,79 10,82  6,10 2,41 4,79

5.1 поточні рахунки  0,86  0,24  0 0  2,06 0,01 0 0

5.2 строкові кошти  15,81  6,54 5,83 4,81 15,56 6,53 5,25 4,81

6 Зобов'язання з оренди  19,6  0 0  0  0 0  0 0 
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5. Географічний ризик 

Таблиця 6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2019 рік   

                                                                                                                                                       (тис. грн) 

Рядок Назва статті Україна ОЕС
Р 

Інші 
країн

и 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВИ  

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 45 213 0 0 45 213

2 Кредити та заборгованість клієнтів 357 565 0 0 357 565

3 Інвестиції в цінні папери 48 091 0 0 48 091

4 Інші фінансові активи 4 555 0 0 4 555

5 Усього фінансових активів 455 424 0 0 455 424

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

6 Кошти клієнтів 212 656 0 0 212 656

7 Інші фінансові зобов'язання 9 929 0 0 9 929

8 Усього фінансових зобов'язань 222 585 0 0 225 585

9 Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами  232 839 0 0 232 839

10 Зобов”язання кредитного характеру 83 330 0 0 83 330
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Таблиця 7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2018 рік   

                                                                                                                                                      (тис. грн) 

Рядок Назва статті Україна ОЕС
Р 

Інші 
країн

и 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВИ  

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 76 778 0 0 76 778

2 Кредити та заборгованість клієнтів 393 883 0 0 393 883

3 Інвестиції в цінні папери 50 109 0 0 50 109

4 Інші фінансові активи 3 005 0 0 3 005

5 Усього фінансових активів 523 775 0 0 523 775

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

6 Кошти клієнтів 318 527 0 0 318 527

7 Інші фінансові зобов'язання 322 0 0 322

8 Усього фінансових зобов'язань 318 849 0 0 318 849

9 Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами   204 926 0 0 204 926

10 Зобов”язання кредитного характеру 29 442 0 0 29 442

Банк визначає концентрацію географічного ризику за місцем надання активу, тобто, за 
місцезнаходженням Банку або його окремих підрозділів. 

 

6. 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);  
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‐ аналіз концентрацій зобов’язань Банку; 

‐ стрес-тестування. 

 

 

Таблиця 8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2019 рік. 

   (тис.грн.) 

Рядок 
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 

1 Кошти клієнтів: 89 210 13 714 77 051 32 681 
0 212 656

1.1 
Кошти фізичних 
осіб 23 280 11 459 76 751 32 681 

0 144 171

1.2 Інші 65 930 2 255 300 0 
0 68 485

2 
Інші фінансові 
зобов'язання 1 369 955 4 501 3 104 

0 9 929

3 Фінансові гарантії 22 925 15 719 10 152   
0 48 796

4 
Інші зобов'язання 
кредитного 
характеру 931 150 6 041 27 412 

0 34 534

5 

Усього 
потенційних 
майбутніх виплат 
за фінансовими 
зобов'язаннями 114 435 30 538 97 745 63 197 

0 305 915 

Таблиця 9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2018 рік. 

Рядок 
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 

1 Кошти клієнтів: 93 635 19 461 108 180 97 251 
0 318 527

1.1 Кошти фізичних осіб 14 822 18 595 107 543 97 251 
0 238 211

1.2 Інші 78 813 866 637   
0 80 316

2 
Інші фінансові 
зобов'язання 322 0 0 0 

0 322
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3 Фінансові гарантії 384 10 793 637 0 
0 11 814

4 
Інші зобов'язання 
кредитного характеру 0 27 8 311 9 290 

0 17 628

5 

Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями 94 341 30 281 117 128 106 541 

0 348 291
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Таблиця 10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних 

строків погашення за 2019 рік (тис. грн) 

Рядок Назва 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 

45 213 0 0 0 0 45 213

2 Кредити та заборгованість 
клієнтів 

27 166 24 650 173 610 89 508 42 631 357 565

3 Інвестиції в цінні папери 48 091 0 0 0 0 48 091

4 Інші фінансові активи 4 340 215 0 0 0 4 555

5 Усього фінансових активів 124 810 24 865 173 610 89 508 42 631 454 424

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

6 Кошти клієнтів 89 210 13 714 77 051 32 681 0 212 656 

7 Інші фінансові зобов'язання 
1 369 955 4 501 3 104

0 9 929

8 Усього фінансових 
зобов'язань 

90 579 14 669 81 552 35 785 0 222 585

9 Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

34 231 10 196 81 552 53 723 42 631 222 333

10 Сукупний розрив ліквідності 
на кінець дня 31 грудня 

34 231 44 427 125 979 179 702 222 333
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Таблиця 11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних 

строків погашення за 2018 рік. 

Рядок Назва 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 

76 778 0 0 0 0 76 778

2 Кредити та заборгованість 
клієнтів 

13 264 3 873
209 214

135 391 32 141 393 883

3 Інвестиції в цінні папери 50 109 0 0 0 0 50 109

4 Інші фінансові активи 3 005 0 0 0 0 3 005

5 Усього фінансових активів 143 156 3 873 209 214 135 391 32 141 523 775

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

6 Кошти клієнтів 93 635 19 461 108 180 97 251 0 318 527

7 Інші фінансові зобов'язання 322 0 0 0 0 322

8 Усього фінансових 
зобов'язань 

93 957 19 461 108 180 97 251 0 318 849

9 Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

49 199 (15 588) 101 034 38 140 32 141 204 926

10 Сукупний розрив ліквідності 
на кінець дня 31 грудня 

49 199 33 611 134 645 172 785 204 926
0

 
Примітка 27. Потенційні зобов'язання банку 

 

Розгляд справ у суді. 
Під час звичайного ведення операцій Банк виступає стороною судового процесу. Станом на 

кінець дня 31 грудня 2019 року в суді розглядалася одна  справа на загальну суму 327  тис. долларів 
США. 

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, пов’язаній з поверненням позик, та 
рішення по якій знаходиться на розгляді у суді, сформовані резерви у повній сумі заборгованості. 

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 
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враховує позицію податкових органів щодо окремих питань оподаткування. 
Зобов’язання за капітальними інвестиціями. 
 Станом на кінець дня 31 грудня 2019 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. У зв’язку з цим Банк не створював резерви під 
потенційні витрати капітального характеру. 

Зобов’язання оперативного лізингу (оренди). 
 Банк, окрім власних, має орендовані об’єкти нерухомості, які використовуються в поточній 

діяльності. Інформація щодо майбутніх сум орендних платежів, які відомі на кінець дня 31 грудня 
2019 року наведені у табл. 27.1. Слід зазначити, що по всіх договорах оренди Банк має можливість 
дострокового розірвання договорів із власної ініціативи без додаткових втрат. 

Дотримання особливих вимог. 
 Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року Банк не мав особливих вимог за отриманими 

кредитними коштами. 
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 застосовуватиме цю норму лише у випадку підвищення 
кредитного ризику. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням наведена у табл. 27.2, 
відповідно у розрізі валют у таблиці 27.3. 

 Банк не має асоційованих компаній, тому відповідно не має потенційних зобов’язань від 
участі у таких компаніях. 

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 – в Банку відсутні. 
 

Таблиця 27.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний 

лізинг (оренду): 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2019 рік 2018 рік 

1 2 3 4 
1. До 1 року 72 72
2. Від 1 до 5 років 0 8 368
3. Понад 5 років 0 0
4. Усього 72 8 440

 
Таблиця 27.2. Структура зобов’язань з кредитування: 

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті 2019 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

1. Надані зобов’язання з кредитування 34 534 17 628

2. Гарантії видані   48 796 11 813
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3. 
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані 
з кредитуванням 

 (910) (271)

4. 
Усього зобов’язань, що пов’язані з 
кредитуванням, за мінусом резерву 

 82 420 29 170

У Банка немає непередбачених зобов’язань з кредитування. 
 

Таблиця 27.3. Зобов’язання з кредитування у розрізі валют: 

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті 2019 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

1. Гривня 81 918 26 747

2. Долар США 502 2 423

3. Євро 0 0
4. Інші 0 0
5. Усього 82 420 29 170

Протягом  2018, 2019 років   Банк не надавав активи в заставу без припинення визнання 

Примітка 28. Справедлива вартість фінансових інструментів. 
 
МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана від продажу активу або 

виплачена під час передачі зобов’язання у регулярній операції між учасниками ринку на дату 
оцінки.  

Справедлива вартість визначається Банком з використанням наявної ринкової інформації, 
якщо така існує, та відповідних методів оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з 
метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні певні судження. Для визначення 
справедливої вартості керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію. Оцінки, 
представлені в цій окремій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Банк зможе 
отримати при фактичній реалізації наявного в неї пакета тих чи інших активів чи матиме сплатити 
при передачі зобов’язань. 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю на 
постійній основі у банку відсутні, за справедливою вартістю  оцінюються будівлі та споруди. 

Для цього, зазвичай, Банк залучає незалежних оцінювачів, при цьому використовується 
метод порівняння продажів, а для об’єктів, які не мають ринкових аналогів використовується метод 
капіталізації доходу. Для методу порівняння продажів ціни ринкових продажів по співставним 
об’єктам нерухомості у безпосередній близькості коригуються з врахуванням різниці в основних 
параметрах (таких як площа об’єкту нерухомості). Основним параметром, що використовується при 
даному методі оцінки є ціна за квадратний метр об’єкту нерухомості.  

У зв’язку з тим, що нерухомість, якою володіє Банк, розташована у м. Донецьк, де ціна 
аналогів продажу дуже коливається, провести таку оцінку тимчасово неможливо. Тому 
керівництвом Банку припускається, що на цей час балансова вартість приблизно дорівнює їх 
справедливій вартості.  

Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для грошових коштів, коштів в 
банках, коштів банків, кредитів, наданих клієнтам, дебіторської та кредиторської заборгованості, 
інших запозичених коштів та субординованого боргу, надійна оцінка ринкової вартості цих 
інструментів відсутня.  
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Для фінансових активів та зобов’язань з коротким строком погашення припускається, що 
балансова вартість дорівнює їх справедливій вартості. Це припущення також застосовується до 
депозитів на вимогу та поточних рахунків, що не мають визначеного строку погашення.  

Данні щодо фінансових активів та зобов’язань, що відображені за справедливою вартістю, 
надані у таблиці 1 та 2 Примітки 28. 

Банк відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між 
справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов’язання та вартістю договору в 
кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка відсотка за цим інструментом 
є вищою або нижчою, ніж ринкова. 

 
Таблиця 28.1.Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для 

методів оцінки активів та зобов’язань, за 2019 рік: 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Справедлива вартість за 
різними моделями 

оцінки 

Усього 
справедли

ва 
вартість 

Усього 
балансова 
вартість 

модель 
оцінки, 

що 
використо

вує 
спостере
жні дані 

(2-й 
рівень) 

модель 
оцінки, що 

використову
є показники, 

не 
підтверджен
і ринковими 
даними (3-й 

рівень) 
1 2 3 4 5 6 

  ФІНАНСОВІ АКТИВИ         
1. Грошові кошти та їх еквіваленти: 45 213 0 45 213 45 213
1.1. готівкові кошти 3 876 0 3 876 3 876

1.2. 
кошти в Національному банку 
України (крім обов’язкових 
резервів) 2 730 0 2 730 2 730

1.3. 
кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити овернайт у 
банках 38 607 0 38 607 38 607

2. Інвестиції в цінні папери 48 091 0 48 091 48 091

3. 
Кредити та заборгованість 
клієнтів: 

 357 565 0   357 565  357 565

3.1. кредити юридичним особам 354 231 0  354 231 354 231 
3.2 іпотечні кредити фізичним особам 945 0  945 945 

3.3 
кредити на поточні потреби 
фізичним особам 

1 994 0  1 994 1 994 

3.4 Інші кредити фізичним особам 395 0  395 395 
4. Відсрочений податковий актив 4 387 0 4 387 4 387
5. Інші активи 2 023 0 2 023 2 023
6. Інші фінансові активи:  4 555 0 4 555 4 555

6.1. 
грошові кошти з обмеженим 
правом користування 3 960 0 3 960 3 960

6.2. інші фінансові активи 595 0 595 595
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7. 
Основні засоби та нематеріальні 
активи, у т.ч.: 0 19 682 19 682 19 682

7.1. нематеріальні активи 0 4 224 4 224 4 224
8. Усього активів 461 834 19 682 481 516 481 516 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
9. Кошти клієнтів: 212 656 0 212 656 212 656
9.1. юридичні особи 68 485 0 68 485 68 485
9.2. фізичні особи 144 171 0 144 171 144 171
10. Інші фінансові зобов’язання 9 929 0 9 929 9 929
11.  Інші зобов’ язання 2 933 0 2 933 2 933

12. 
Зобов’язання щодо поточного 
податку на прибуток 1 539 0 1 539 1 539

13. Резерви під зобов’язання 0 910 910 910
14. Усього зобов’язань 227 057 910 227 967 227 967

 
Таблиця 28.2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися 

для методів оцінки активів та зобов’язань за 2018 рік: 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Справедлива вартість за 
різними моделями оцінки 

Усього 
справедлива 

вартість 

Усього 
балансова 
вартість 

модель 
оцінки, що 
використов

ує 
спостереж
ні дані (2-й 

рівень) 

модель 
оцінки, що 

використову
є показники, 

не 
підтвержені 
ринковими 
даними (3-й 

рівень) 
1 2 3  4 5 6  

ФІНАНСОВІ АКТИВИ         

1. 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 76 778 0 76 778 76 778

1.1. готівкові кошти 12 801 0 12 801 12 801

1.2. 
кошти в Національному банку 
України (крім обов’язкових 
резервів) 10 386 0 10 386 10 386

1.3. 
кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити овернайт у 
банках 53 591 0 53 591 53 591

2. Інвестиції в ціння папери 50 109 0 50 109 50 109
2.1 Депозитні сертифікати 50 109 0 50 109 50 109

3. 
Кредити та заборгованість 
клієнтів: 393 883 0 393 883 393 883

3.1. кредити юридичним особам 390 499 0 390 499 390 499

3.2. 
кредити на поточні потреби 
фізичним особам 

3 384 0
3 384 3 384

4. Інші фінансові активи: 3 005 0 3 005 3 005

4.1. 
грошові кошти з обмеженим 
правом користування 2 604 0 2 604 2 604
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4.2. інші фінансові активи 401 0 401 401
5. Інші активи 750 0 750 750

6. 
Основні засоби та нематеріальні 
активи 0 8 871 8 871 8 871

6.1 нематеріальні активи 0 5 535 5 535 5 535
7 Відстрений податковий актив 4 383 0 4 383 4 383
8. Усього активів 528 908 8 871 537 779 537 779 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
9. Кошти клієнтів: 318 527 0 318 527 318 527
9.1. Юридичні особи 238 211 0 238 211 238 211
9.2. Фізичні особи 80 316 0 80 316 80 316
10. Інші фінансові зобов’язання: 322 0 322 322
11. Інші зобов»язання  1 658 0 1 658 1 658
12. Резерви під зобов’язання 271 0 271 271
13. Усього зобов’язань 323 369 0 323 369 323 369

 
Примітка 29. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки. 

 
Таблиця 29.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2019 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Амортизованою 

вартістю 
Справедлива 

вартість 
Усього 

1 2 3 4 5 

  АКТИВИ      
1. Грошові кошти та їх еквіваленти 0  45 213 45 213

2. Кредити та заборгованість клієнтів: 357 565 0 357 565

2.1. кредити юридичним особам  354 231 0 354 231

2.2. Кредити фізичним особам 3 334 0 3 334

3. Інвестиції в цінні папери 48 091 0 48 091

4. Інші фінансові активи 0 4 555 4 555

5. Усього фінансових активів 405 656 49 768 455 424
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Таблиця 29.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2018 рік 
 
 

Рядок Найменування статті 
Амортизованою 

вартістю 
Справедлива 

вартість 
Усього 

1 2 3 4 5 

  АКТИВИ      
1. Грошові кошти та їх еквіваленти 0  76 778 76 778
2. Кредити та заборгованість клієнтів: 393 883 0 393 883
2.1. кредити юридичним особам  390 499 0 390 499
2.2. Кредити фізичним особам 3 384 0 3 384
3. Інвестиції в цінні папери 50 109 0 50 109
4. Інші фінансові активи 0 3 005 3 005
5. Усього фінансових активів 443 992 79 783 523 775

 

Таблиця 29.3. Фінансові зобов'язання за категоріями оцінки за 2019 рік. (тис. грн) 

Рядок Назва статті Фінансові 
зобов'язання, які 
обліковуються за 
амортизованою 

собівартістю 

Фінансові зобов'язання, які 
обліковуються за справедливою 

вартістю через прибутки/(збитки) 

Усього 

фінансові зобов'язання, 
які під час первісного 

визнання обліковуються 
за справедливою 
вартістю через 

прибутки/збитки 

фінансові 
зобов'язання, 
утримані для 

торгівлі 

1 2 3 4 5 6 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

1 Кошти банків 0 0 0 0
2 Кошти клієнтів 212 656 212 656
3 Інші фінансові

зобов'язання 
9 929 0 0 9 929

4 Усього фінансових
зобов'язань 

222 585 0 0 222 585
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Таблиця 29.4. Фінансові зобов'язання за категоріями оцінки за 2018 рік. (тис. грн) 

Рядок Назва статті Фінансові 
зобов'язання, які 
обліковуються за 
амортизованою 

собівартістю 

Фінансові зобов'язання, які 
обліковуються за справедливою 

вартістю через прибутки/(збитки) 

Усього 

фінансові зобов'язання, 
які під час первісного 

визнання обліковуються 
за справедливою 
вартістю через 

прибутки/збитки 

фінансові 
зобов'язання, 
утримані для 

торгівлі 

1 2 3 4 5 6 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

1 Кошти банків 0 0 0 0
2 Кошти клієнтів 318 527 0 0 318 527
3 Інші фінансові

зобов'язання 
322 0 0 322

4 Усього фінансових
зобов'язань 

318 849 0 0 318 849

 
Примітка 30. Операції з пов'язаними сторонами 

Таблиця 1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2019  (тис. грн) 

 
 

  

Рядо
к 

Назва статті Найбільші 
учасники 

(акціонери
) банку 

Компанії 
під 

спільним 
контроле

м 

Дочірні 
компані

ї 

Провідн
ий 

управлін
ський 

персонал 

Асоційова
ні 

компанії 

Інші 
пов'язані 
сторони 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кредити та 

заборгованість 
клієнтів 
(контрактна 
процентна 
ставка 11- 26_ 
%)  

0  0 0  984  0  207 470

2 Кошти клієнтів 
(контрактна 
процентна 
ставка 0,01__-
_24_ %) 

 18 548 0 0 375  0  71 347 

3 Резерви за 
активними  та 
позабалансовим
и операціями 

 0 0 0  0  0  (101 882)

4 Інші 
зобов'язання 

0   0  0  0  0 20
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Таблиця 2. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2018 (тис. грн) 

 

  

Рядо
к 

Назва статті Найбільші 
учасники 
(акціонер
и) банку 

Компанії 
під 

спільним 
контроле

м 

Дочірні 
компан

ії 

Провідний 
управлінськи
й персонал 

Асоційова
ні компанії

Інші 
пов'яза

ні 
сторони

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Кредити та 

заборгованість 
клієнтів 
(контрактна 
процентна 
ставка 10,5- 25_ 
%)  

0 0 0  0  0 278 666

2 Кошти клієнтів 
(контрактна 
процентна 
ставка 0,01__-
_24_ %) 

 64 831 0 0 640 0 145 241

3 Резерви за 
активними  та 
позабалансови
ми операціями 

 0 0 0  0  0 (66 319)

4 Інші 
зобов'язання 

0  0  0  2  0 6
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Таблиця 3 . Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2019 рік (тис. грн)  

 
 

  

Рядо
к 

Назва статті Найбіль
ші 

учасники 
(акціонер
и) банку 

Компанії 
під 

спільни
м 

контрол
ем 

Дочірн
і 

компа
нії 

Провідний 
управлінськ
ий персонал 

Асоційо
вані 

компані
ї 

Інші 
пов'язані 
сторони 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процентні 

доходи  
0 0 0  15 0 39 575 

2 Процентні 
витрати  

 (7 669) 0  0  (17) 0 (6 606) 

3 Чистий 
прибуток/збито
к від 
переоцінки 
іноземної 
валюти 

0 0 0 0  0  (65 500)

4 Комісійні 
доходи 

0 0 0  0  0  287

5 Резерви за 
активними  та 
позабалансови
ми операціями 

 0  0  0  0 0  (36 384)

6 Інші операційні 
доходи 

0  0  0 0   0  10

7 Адміністративн
і та інші 
операційні 
витрати 

 0  0  0 (16 603)  0  (313)
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Таблиця 4 . Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2018 рік 

 

  

Рядо
к 

Назва статті Найбіль
ші 

учасники 
(акціонер
и) банку 

Компанії 
під 

спільни
м 

контрол
ем 

Дочірн
і 

компа
нії 

Провідний 
управлінськ
ий персонал 

Асоційо
вані 

компані
ї 

Інші 
пов'язані 
сторони 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процентні 

доходи  
0 0 0  0 0 74 038

2 Процентні 
витрати  

 (5 051) 0  0  (22) 0 (11 667) 

3 Результат від 
операцій  

0 0 0 0 0 2

4 Чистий 
прибуток/збито
к від 
переоцінки 
іноземної 
валюти 

0 0 0 0  0  9 755

5 Комісійні 
доходи 

66 0 0 22  0 919

6 Резерви за 
активними  та 
позабалансови
ми операціями 

 0  0  0  0 0  (47 889)

7 Інші операційні 
доходи 

0  0  0 0   0  25

8 Адміністративн
і та інші 
операційні 
витрати 

 0  0  0 (9 883)  0  (311)
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Таблиця 5. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2019 

(тис. грн) 

 
Таблиця 6. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2018 (тис. 

грн) 

 

 

Рядо
к 

Назва статті Найбільші 
учасники 

(акціонери
) банку 

Компанії 
під 

спільним 
контроле

м 

Дочірні 
компані

ї 

Провідний 
управлінськи
й персонал 

Асоційован
і компанії 

Інші 
пов'язан

і 
сторони 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Гарантії 

надані  
 0 0  0  0 0  1 574

2 Гарантії 
отримані  

 0  0 0 0   0  26 400

3 Імпортні 
акредитиви  

 0 0 0 0  0 0 

4 Експортні 
акредитиви  

 0 0  0  0  0  0

5 Інші 
зобов'язанн
я  

 0  0  0  0 0  700

6 Інші 
потенційні 
зобов'язанн
я 

 0 0  0 0   0 0 

Рядо
к 

Назва статті Найбільші 
учасники 

(акціонери
) банку 

Компанії 
під 

спільним 
контроле

м 

Дочірні 
компані

ї 

Провідний 
управлінськи
й персонал 

Асоційован
і компанії 

Інші 
пов'язан

і 
сторони 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Гарантії 

надані  
 0 0  0  0 0  0

2 Гарантії 
отримані  

 0  0 0 0   0  48 700

3 Імпортні 
акредитиви  

 0 0 0 0  0 0 

4 Експортні 
акредитиви  

 0 0  0  0  0  0

5 Інші 
зобов'язанн
я  

 0  0  0  0 0  0

6 Інші 
потенційні 
зобов'язанн
я 

 0 0  0 0   0 0 
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Таблиця 7. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом 2019 року (тис. грн) 

 
Таблиця 8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами 

протягом 2018 року (тис. грн) 

 

 

 

Рядо
к 

Назва 
статті 

Найбільші 
учасники 

(акціонери
) банку 

Компанії 
під 

спільним 
контроле

м 

Дочірні 
компані

ї 

Провідний 
управлінськи
й персонал 

Асоційован
і компанії 

Інші 
пов'язан

і 
сторони 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сума 

кредитів, 
наданих 
пов'язаним 
сторонам 
протягом 
2019 року 

 0 0 0 0   0  51 800

2 Сума 
кредитів, 
погашених 
пов'язаним
и 
сторонами 
протягом 
2019 року 

0  0  0  124  0 121 337 

Рядо
к 

Назва 
статті 

Найбільші 
учасники 

(акціонери
) банку 

Компанії 
під 

спільним 
контроле

м 

Дочірні 
компані

ї 

Провідний 
управлінськи
й персонал 

Асоційован
і компанії 

Інші 
пов'язан

і 
сторони 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сума 

кредитів, 
наданих 
пов'язаним 
сторонам 
протягом 
2018 року 

 0 0 0 0  0  0

2 Сума 
кредитів, 
погашених 
пов'язаним
и 
сторонами 
протягом 
2018 року 

0  0  0  0  0  221 504
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Таблиця 9. Виплати провідному управлінському персоналу (тис. грн) 

 

Примітка 31. 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).  

 
   Банк забезпечував виконання нормативу достатності регулятивного капіталу Н2, значення якого 
станом на  31.12.2019 року складає 63,86% при нормативному не менше 10,00%; норматив 
достатності основного капіталу Н3, значення якого станом на 31.12.2019 складає 52,76%; нормативу 
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 (фактичне значення 15,80% 
при нормативному не більше 25,00%); нормативу максимального розміру кредитного ризику за 
операціями з пов'язаними з банком особами Н9 (фактичне значення 22,74% при нормативному не 
більше 25,00%); значень лімітів відкритої валютної позиції довгої (фактичне значення 2,5500% при 
нормативному не більше 5,00%) та відкритої валютної позиції короткої (фактичне значення 4,2067% 
при нормативному не більше 5,00%). 

 
Потягом  2019 року відбулось припинення статусу Банку як спеціалізованого ощадного 

Банку, внаслідок чого нормативні значення нормативів Н7 та Н9 відновились на рівні 25%. 
 

Таблиця 1. Структура регулятивного капіталу 

(тис. грн) 

Рядок Найменування статті 2019 рік 2018 рік 

1 2 3 4 
1 Основний капітал: 210 034 199 434

1.1 Статутний капітал 210 000 200 000
1.2 Розкриті резерви (резерви і фонди, створені або збільшені 

за  рахунок  нерозподіленого  прибутку) 20 486 18 998
1.3 Внески акціонерів 35 000 35 000

Рядок Назва статті 2019 2018 
витрати нараховане 

зобов'язання 
витрати нараховане 

зобов'язання
1 2 3 4 5 6 
1 Поточні виплати працівникам  (15 209)  (356)  (9 210)  (421)
2 Виплати під час звільнення  0  (399)    (27)
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1. Характер бізнесу.  

 
Найменування банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 
Скорочене найменування банку – АТ «ЄПБ». 
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 30 липня 2018 року прийнято рішення про зміну 
типу акціонерного товариства з «публічне акціонерне товариство» на «приватне акціонерне 
товариство», а також зміну найменування: повне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», скорочене АТ «ЄПБ».  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 
є правонаступником за всіма правами та обов’язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 

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 являється учасником Фонду гарантування вкладів з 6 жовтня 2008 року, реєстраційний 

№208 (Свідоцтво учасника фонду №199 від 23 жовтня  2018 року). 
На підставі Банківської ліцензії №246, виданої Банку Національним банком України 

08.10.2018, Банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання наступних 
банківських послуг, до яких належать: 

‐ залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 
юридичних і фізичних осіб. 

‐ відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у 
банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).  

‐ розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 
банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 

‐ 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; 
‐ залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 
‐ залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 
‐ торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 
‐ залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України. 



4 
 

Відповідно до Статуту Банк, окрім надання фінансових послуг, має право здійснювати також 
діяльність щодо:  

‐ інвестицій; 
‐ випуску власних цінних паперів; 
‐ випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 
‐ зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа; 
‐ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 
‐ ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій). 
‐ надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших 

фінансових послуг. 
Банк також має право здійснювати наступні операції: 
‐ здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; 
‐ надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають 

їх виконання у грошовій формі; 
‐ 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); 

‐ лізинг. 
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 це 
свідчить кількість клієнтів: станом на 31.12.2019 в Банку обслуговуються 5 517 клієнтів, у т.ч.:558 
юридичних осіб та 4 959 фізичних осіб. 

 
1.1. Інформація щодо керівників та посадових осіб. 

 
Органами управління Банку є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління Банку. 

Розподіл повноважень між цими органами управління визначені Статутом Банку (нова редакція), 
зареєстрованим в новій редакції 16.07.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 10741050031064527, та про що 
Національним банком України 16.07.2019 внесений запис до Державного реєстру банків про 
реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 
БАНК» у новій редакції. Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 16.07.2019. 

Керiвниками Банку є Голова та члени Наглядової ради, Голова Правлiння, його заступники 
та члени Правління, Головний бухгалтер та його заступник. Усi керiвники Банку мають бездоганну 
дiлову репутацiю, вiдповiдну освiту та досвiд роботи, необхiдний для управлiння Банком. Керiвники 
структурних пiдроздiлiв Банку та вiддiлень є досвiдченими фахiвцями та вiдповiдають 
квалiфiкацiйним вимогам Нацiонального банку України. 

Кількісний склад Наглядової ради Банку становить 7 осіб (у т.ч. три незалежні члени ради) 
та її очолює Голова ради. 

Правління Банку очолює Голова Правління, членами Правління є три заступники Голови 
Правління та два члени Правління Банку. 
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1.2. Організаційна структура Банку станом на 31.12.2019. 
 
Організаційна структура Банку розробляється відповідно до стратегії розвитку Банку та 

здатна забезпечити ефективне функціонування Банку та здійснення керівництвом контролю за його 
діяльністю і є оптимальною для виконання Банком завдань. З метою досягнення стратегічної мети 
Банк проводить постійний моніторинг ефективності організаційної структури та приймає рішення 
щодо її удосконалення відповідно до Бізнес-плану та Стратегії розвитку Банку. 

Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. 
Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя та Вiддiл внутрiшнього аудиту. Банк створив постійно 
діючі підрозділи контролю  : відділ  комплаєнс контролю та управління ризиками. 

Наглядовою радою Банку створенi Комiтет з питань аудиту та Комiтет з управлiння 
ризиками. 

З метою забезпечення ефективної дiяльностi Банку та впровадження додаткових заходiв по 
управлiнню ризиками у Банку створенi постiйно дiючi комiтети Правлiння:  

- Кредитний комiтет; 
- Комiтет з питань управлiння активами та пасивами; 
- Тарифний комiтет;  
- Комiтет з фiнансового монiторингу. 
Організаційна структура Банку постійно удосконалюється. З урахуванням бiзнес-стратегiї 

Банку у 2019 році оргструктура змінювалась за рішеннями Наглядової ради від: 17.01.2019, 
29.03.2019, 19.08.2019. З метою оптимізації та підвищення ефективності управління відбулось 
перепідпорядкування структурних підрозділів заступникам Голови Правління та членам Правління.  

Голова Правління Ликова Л.М. безпосередньо здійснює керівництво заступниками Голови 
Правління та членами Правління, Департаментом банківської безпеки, Головним бухгалтером, 
Юридичним управлінням у складі Юридичного відділу та Відділу по роботі з непрацюючими 
активами, Фінансовим управлінням, Відділом управління персоналом, Адміністративно-
господарським відділом. 

Заступник Голови Правління, член Правління Загородній С.А. здійснює керівництво: 
Департаментом розвитку бізнесу та організації продажів, до складу якого входять Відділ продажів 
корпоративного бізнесу та МСБ, Відділ продажів роздрібного та карткового бізнесу, Відділ 
розвитку електронного банкінгу/eCommerce); Казначейством у складі Департаменту казначейських 
операцій та Відділу неторговельних операцій; Відділом розвитку банківської мережі та 
відділеннями банку. 

     Заступник Голови Правління, член Правління Сушак І.Г.  здійснює керівництво: 
Департаментом адміністрування та розвитку процесів, до якого входять Управління інформаційних 
технологій з Відділом супроводження автоматизованих банківських систем та відділом системного 
адміністрування, Відділ розвитку продуктів, Відділ кредитного адміністрування, Відділ 
методології; Управлінням обслуговування клієнтів з Відділом обслуговування корпоративних 
клієнтів та МСБ, Відділом обслуговування приватних осіб та Відділом касових операцій; 
Операційним управлінням, до складу якого входять Відділ обліку і супроводження банківських 
операцій, Відділ супроводження карткових операцій, Відділ супроводження активних операцій, 
Відділ супроводження міжнародних та казначейських операцій; Відділом валютного контролю; 

      Член Правління Зубарєв М.О. здійснює керівництво Департаментом кредитування, до складу 
якого входять Управління кредитування з Відділом кредитування приватних клієнтів і Відділом 
кредитування корпоративних клієнтів та Управління документарних операцій з Відділом 
документарних операцій; Відділом по роботі з заставним майном. 

Член Правління - начальник Відділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник за 
проведення фінансового моніторингу Гарбовський Ю.І. керує Управлінням фінансового 
моніторингу з Відділом фінансового моніторингу. 
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1.3. Інформація про придбання акцій. 
 
Станом на 31.12.2019 ( кінець дня) істотною участю в Банку володіють наступні акціонери: 
1. Орлова Ольга Олександрівна – 49,9225%; 
2. Орлова Наталія Вікторівна – 21,8885%; 
3. Орлов Володимир Олександрович – 27,0635%. 
Іноземні інвестори (компанії і країни) не мають часток в Статутному капіталі Банку. 
Станом на 31.12.2019 частка керівництва у Статутному капіталі Банку відсутня. 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2007 зареєстровано випуск 

акцій ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 74 500 000,00 гривень, Свідоцтво №514/1/07, дата видачі 
23.10.2008. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.09.2011 зареєстровано 
випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 120 000 000,00 гривень, Свідоцтво №440/1/11, дата 
видачі 12.01.2012. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18.09.2015 зареєстровано 
випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 145 000 000,00 гривень, Свідоцтво №110/1/2015, 
дата видачі 24.05.2016. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.09.2016 зареєстровано 
випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на суму 200 000 000,00 гривень, Свідоцтво № 93/1/2016, 
дата видачі 23.05.2017. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.09.2017 зареєстровано 
випуск акцій на суму 150 000 000,00 гривень, Тимчасове свідоцтво № 96/1/2017-Т. 

Протягом 28-30 листопада 2017 року акціонерами Банку була проведена оплата за прості 
акції на загальну суму 100 000 000,00 гривень. Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» від 
29.05.2018 прийнято рішення про відмову від розміщення акцій. Розпорядженням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.08.2018 реєстрацію випуску акцій на суму 150 
000 000,00 гривень скасовано, Тимчасове свідоцтво від 14.09.2017 №96/1/2017-Т анульовано. 

У 2019 році відбулось збільшення статутного капіталу Банку на суму 10 000 000,00 гривень 
до загальної суми 210 000 000,00 гривень за рахунок спрямування до капіталу частину прибутку за 
2018 рік та минулих років шляхом збільшення номінальної вартості акції з 1000,00 гривень до 
1050,00 гривень. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2019 зареєстровано 
випуск акцій АТ «ЄПБ» на суму 210 000 000,00 гривень, Свідоцтво № 57/1/2019, дата видачі 
01.10.2019. 

 
1.4. Короткий опис діючої бізнес-моделі. 

 
З початку 2019 року в роботі Банку застосовувалася Стратегія розвитку на 2018-2020 роки, 

затверджена Наглядовою радою Банку 30.07.2018. Місія Банку була визначена як – «Ефективне та 
комплексне банківське обслуговування підприємств та населення України шляхом впровадження 
передових цифрових технологій і досягнення злагодженої роботи команди професіоналів Банку». 

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 10.10.2019 були визначені основні напрями 
діяльності Банку на 2019-2020 роки, перспективні плани розвитку та заходи щодо їх досягнення, 
стратегії та ключові пріоритети корпоративного та роздрібного бізнесу, серед яких: забезпечення 
суттєвого приросту кількості клієнтів малого, середнього та роздрібного бізнесу; нарощення обсягів 
якісного нового кредитного портфелю, його ринкова диверсифікація; забезпечення задовільної 
якості існуючого кредитного портфелю, покращення якості забезпечення; забезпечення 
необхідного рівня пасивів – активна робота з існуючими та новими клієнтами; розвиток 
регіональної мережі (відкриття нових відділень та оптимізація роботи діючих); впровадження 
додаткових продуктів та послуг, як джерела комісійних доходів; впровадження вертикальної 
системи управління ризиками; управління витратами; впровадження сучасних ІТ-технологій. 
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Відповідно до визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямків розвитку, 
Наглядова Рада Банку рішенням №14/11/2019 від 14.11.2019 затвердила Стратегію розвитку Банку 
на 2020-2022 роки та оновлену Бізнес-модель.  

Головною метою Стратегії розвитку є збільшення статутного та регулятивного капіталу 
Банку за рахунок реалізації ключових ініціатив, які дозволять Банку стати більш 
конкурентоспроможним, наростити обсяги бізнесу і клієнтської бази, забезпечити прибутковість 
при підвищенні якості послуг та автоматизації процесів. 

Стратегію розвитку Банку також визначені стратегічні цілі по наступних напрямках: 
Подальша капіталізація Банку: 
- докапіталізація гарантує виконання зобов’язань перед кредиторами Банку та акціонерами 

та підтримання фінансової стабільності Банку в цілому; 
- кошти будуть спрямовані на розвиток Банку, в тому числі на удосконалення бізнес-

процесів, впровадження нових технологій та автоматизацію таких процесів на кожному етапі; 
- докапіталізація надасть можливості спрямувати ресурси на кредитування пріоритетного для 

Банку напрямку розвитку – клієнтів малого та середнього підприємництва, а також кредитування 
фізичних осіб; 

- подальше покращення нормативів, в тому числі нормативу адекватності капіталу, що 
сприятиме створенню «запасу» на майбутнє у разі несприятливої економічної ситуації в країні. 

Розвиток корпоративного бізнесу: 
нарощування обсягів кредитування клієнтів пріоритетних галузей та орієнтація клієнтської 

політики на залучення клієнтів МСБ, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Основний 
акцент на збільшення обсягів операцій з іноземною валютою, надання клієнтам повного спектру 
послуг та комплексного обслуговування; 

розвиток бізнесу електронних банківських гарантій; 
розвиток бізнесу фінансового лізингу; 
впровадження та розвиток додаткових сервісів та послуг, що будуть надаватись клієнтам 

через дистанційні канали продажів (Клієнт-банк), депозити он-лайн, електронне узгодження заявок, 
опрацювання заявок та документів клієнтів з електронним підписом тощо. 

Розвиток роздрібного бізнесу:  
впровадження високотехнологічних сервісів та орієнтація на максимальний рівень 

дистанційного обслуговування (call-центр, мобільний та інтернет банкінг); 
адаптація продуктової лінійки під цільові клієнтські групи; 
розвиток транзакційної моделі за рахунок збільшення обсягу емісії карток та питомої ваги 

доходу від interchange; 
розширення каналів продажу та продуктової лінійки e-commerce (еквайрингові послуги, 

MoneySend, 3DS, GPay, ApllePay та інші) завдяки отриманого статусу принципового члена 
Mastercard; 

побудова та розвиток власної мережі (відкриття 6 відділень у містах: Одеса, Дніпро, 
Запоріжжя та Київ, що мають найбільший бізнес-потенціал в Україні) та розширення каналів 
продажу за рахунок розвитку агентської мережі Банку. 

 
 

1.5. Основні продукти та послуги. 
 
Відповідно до затвердженої Наглядовою Радою бізнес-моделі банку (протокол від 14.11.2019 року 
№14/11/2019) та стратегії банку, основними продуктами та послугами, які надаються АТ «ЄПБ», є: 

Для корпоративного бізнесу: 
1. Кредити/кредитні лінії (поновлювані та непоновлювані). 
2. Овердрафт. 
3. Фінансовий лізінг. 
4. Банківська гарантія (Тендерна і виконання зобов'язань за контрактами). 
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5. Розрахунково-касове обслуговування. 
6. Депозитні операції. 

 
Для збереження конкурентної позиції на ринку банківських послуг, також планується впровадження 
та розвиток додаткових сервісів та послуг, що будуть надаватись клієнтам через дистанційні канали 
продажу (Клієнт-банк), депозити он-лайн, електронне узгодження заявок, опрацювання заявок та 
документів клієнтів з електронним підписом тощо. 

        В межах реалізації стратегії, Банк визначив пріоритетні галузі роботи з юридичними 
особами: 
• Імпортери/експортери (акцент на нафтопродукти, енергоносії, сільське господарство) 
• дистриб'ютори, дилери і оптові торговці 
• логістика 
• добувна промисловість 

 
Вищевказана пріоритетизація в першу чергу свідчить, що при наданні послуг з розрахунково-
касового обслуговування банк буде робити акцент на залучення клієнтів, які займаються зовнішньо-
економічною діяльністю. 
Важливо зазначити, що здійснення заходів щодо забезпечення прибуткової роботи буде 
здійснюватись з жорстким дотриманням норм фінансового моніторингу, із застосуванням ризик-
орієнтованого підходу у діяльності банку та з дотриманням принципу KYC «знай свого клієнта». 
 

Для роздрібного бізнесу: 
1. MC World Debit карта для розрахунків, в перспективі з револьверним кредитним лімітом та 

пільговим періодом (грейс-періодом) та власними/парнерськими програмами лояльності. 
2. Депозитні програми (у т.ч. залучення пасивів на рахунок «Ощадний»). 
3. Послуги із сплати комунальних платежів. 
4. Продажі партнерських продуктів (наприклад, беззаставні кредити). 
5. Розрахунково-касове обслуговування. 
6. Здійснення переказів (SWIFT, Western Union тощо). 
7. Валютообмінні операції. 

Реалізація даної продуктової стратегії здійснюється разом із розвитком партнерських 
кобрендингових проектів (АЗС, побутові гіпермаркети електроніки, онлайн-магазини та інші) та 
залученням на обслуговування зарплатних проектів діючої та потенційної клієнтської бази. 
В перспективі Банк повинен здійснити переорієнтацію на високотехнологічні сервіси та 
максимальний рівень дистанційного обслуговування (call-центр, мобільний та інтернет банкінг). Це 
дозволить реалізувати запровадження нових продуктів, що розроблені для цільових клієнтських 
груп та реалізуються через дистанційні канали продажу (мобільний додаток): MoneySend, GPay, 
ApllePay, кредитна картка з пільговим періодом, кредит у розстрочку, товарний кредит. 
Також слід зазначити, що завдяки отриманню статусу Principal у міжнародній платіжній системі 
MasterCard, стає можливим збільшення питомої ваги доходу від Interchange. 

 
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 це 
свідчить кількість клієнтів: станом на 31.12.2019 в Банку обслуговуються 5 517 клієнтів, у т.ч.:558 
юридичних осіб та 4 959  фізичних осіб. 
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1.6. Отримані винагороди за звітний період. 
 

Загальний обсяг отриманих Банком доходів за 2019 рік складає 160,0 млн. грн., в тому числі: 
‐ процентні доходи – 86,8 млн. грн., 
‐ комісійні доходи – 15,7 млн. грн., 
‐ результат від торговельних операцій (переоцінка) – 56,8  млн. грн., 
‐ інші доходи - 0,7 млн. грн. 
Загальний обсяг витрат Банку за 2019 рік становить 120,7 млн. грн., в тому числі: 
‐ процентні витрати – 21,6 млн. грн., 
‐ комісійні витрати - 1,6 млн. грн., 
‐ інші операційні витрати – 3,3 млн. грн., 
‐ адміністративні витрати – 52 млн. грн., 
‐ відрахування в резерви – 33,1 млн. грн., 
‐ податок на прибуток – 9,1 млн. грн. 
Прибуток Банку за 2019 рік, що очікує затвердження, складає 39,3 млн. грн. 

 
 
2. Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей.  

 
2.1. Пріоритети в роботі керівництва Банку. 

 
Управлінський склад Банку пріоритетом в роботі вважає орієнтацію на сталий розвиток 

банківських продуктів для малого та середнього бізнесу, роздрібних банківських послуг зі 
стабільним і помірним рівнем прибутку, що дозволяє підтримувати на належному рівні ліквідність 
і якість активів. 

Керівництво Банку вбачає успіх Банку в результаті роботи команди професіоналів та цінує 
кожного співробітника, постійно інвестує в розвиток і зміцнення команди. 

 
2.2. Критерії вимірювання успіху та оцінювання досягнень. 

 
З метою вдосконалення системи управління діяльністю Банку, стандартизації системи 

формування управлінської звітності, дотримання вимог чинного законодавства України та для 
оцінки результатів діяльності відповідно до встановлених цілей, аналізу значних змін у фінансовому 
стані, ліквідності та результатах діяльності порівняно із цільовими показниками, їх зміни протягом 
звітного періоду в Банку застосовуються внутрішні регулятивні документи, якими визначено 
підходи та принципи щодо організації процесу формування управлінської звітності в Банку. 

Такі документи визначають концепцію та організаційні основи формування управлінської 
звітності в Банку, яка забезпечить підтримку прийняття ефективних управлінських рішень та 
контроль їх виконання. Формування управлінської звітності ґрунтується на даних управлінського 
обліку, ризик-менеджменту та інших джерел інформації. 

Керівництвом Банку на постійній і регулярній основі розглядається фінансова, статистична і 
управлінська звітність, результатом чого є прийняття відповідних управлінських рішень, 
спрямованих на досягнення цілей і виконання завдань, поставлених акціонерами Банку, та 
підвищення рівня обслуговування клієнтів Банку. 

 
2.3. Суттєві зміни в цілях та методах їх досягнення.  

 
З початку 2019 року в роботі Банку застосовувалася Стратегія розвитку на 2018-2020 роки, 

затверджена Наглядовою радою Банку 30.07.2018.  
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Відповідно до визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямків розвитку, 
Наглядова Рада Банку рішенням 14.11.2019 затвердила Стратегію розвитку Банку на 2020-2022 роки 
та оновлену Бізнес-модель.  

Головною метою Стратегії розвитку є збільшення статутного та регулятивного капіталу 
Банку за рахунок реалізації ключових ініціатив, які дозволять Банку стати більш 
конкурентоспроможним, наростити обсяги бізнесу і клієнтської бази, забезпечити прибутковість 
при підвищенні якості послуг та автоматизації процесів. 

Фактори досягнення цілей: 
 Поступова зміна моделі ведення бізнесу, як комбінації якісних бізнес-консультацій та ІТ 
продуктів: 

-впровадження підходів з управління сучасного ІТ-бізнесу до моделі управління Банком; 
-запуск нових платіжних продуктів на основі сучасних ІТ рішень у партнерстві із провідними 

гравцями ринку фінансових послуг; 
-автоматизації рутинних процесів. 

 Покращення якості активів через підвищення рівня кваліфікації команди ризик-менеджерів 
та ефективності прийняття рішень про кредитування та ефективності роботи із проблемними 
активами, автоматизацію рутинних процесів, диверсифікацію клієнтів; 
 Впровадження вертикальної системи управління ризиками; 
 Впровадження підходу до управління бек-офісом та загальногосподарських операцій на 
основі SCRUM та автоматизації рутинних задач для контролю над фіксованими витратами; 
 Розширення каналів збуту (раціональна регіональна експансія, партнерства, дистанційні 
продажі) та зростання долі МСБ/ фізосіб на основі детально розрахованих планів заходів через 
контроль поетапного досягнення контрольних індикаторів; 
 Встановлення мотивації фронт-офісу на активізацію крос-продажів та постійне підвищення 
кваліфікації усім персоналом Банку; 
 Можливість здійснення  платежів на цілодобовій щоденній основі сприятиме розширенню 
доступу клієнтів до фінансових послуг, зростанню частки безготівкових розрахунків, а також 
надасть можливість банкам та їхнім клієнтам забезпечити проведення чутливих до часу платежів. 

 
2.4. Висвітлення діяльності у сфері досліджень і розроблень. 

 
Шляхом вивчення кращих вітчизняних та світових практик Банк постійно удосконалює свій 

сервіс, розробляє нові банківські продукти та прагне максимально задовольнити потреби кожного 
клієнта, який звертається до нього. 

Керівним складом і працівниками Банку здійснюється постійний моніторинг змін 
банківського законодавства та впроваджуються нові й оновлені внутрішні регулюючі документи. 

Впровадження сучасних банківських інформаційних технологій кардинально змінить 
очікування клієнта щодо форми та якості взаємодії з Банком, що підтверджує досвід європейських 
банків. Принципово суттєвим є доступність банківських послуг в режимі on-line, висока швидкість 
взаємодії, індивідуальний підхід та персоналізація пропозицій. Швидко зростає фінансова 
грамотність населення та зростає частка так званих «самостійних клієнтів», які надають перевагу 
використанню дистанційних каналів обслуговування без особистого відвідування Банку та його 
відділень. Банк повинен стати одним із ефективніших банків в Україні за рахунок впровадження 
сучасних ІТ-технологій: мульти-канальність, можливість проведення майже усіх банківських 
операцій клієнтами віддалено, зміна стандартів обслуговування та встановлення мережі терміналів 
і банкоматів. 
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3. Ресурси, ризики та відносини. 
 
3.1. Ключові фінансові та нефінансові ресурси. 

 
Обсяг  активів Банку (зменшених на обсяг сформованих резервів) станом на кінець дня 

31.12.2019 складала 481,5 млн. грн. 
Валова балансова вартість активів Банку складала 595,3 млн. грн., у тому числі: 
‐ високоліквідні кошти (готівкові, розміщені на кореспондентському рахунку в 

Національному банку України та інших банках) – 49,7 млн. грн.; 
‐ депозитні сертифікати Національного банку України - 48,1 млн. грн.; 
‐ кредитний портфель - 471,1 млн. грн.; 
‐ дебіторська заборгованість – 0,6 млн. грн.; 
‐ основні засоби та нематеріальні активи – 19,7 млн. грн. (в тому числі активи з права 

користування – 9,2 млн.грн.); 
‐ відстрочений податковий актив – 4,4 млн.грн. 
‐ інші активи – 2 млн. грн. 

 
 
 
Загальні валові активи Банку: 
 

 
 
 
 

Аналіз кредитного портфеля Банку свідчить про те, що Банк здійснює кредитну діяльність у 
відповідності до вимог нормативних актів Національного банку України та внутрішніх 
нормативних документів. 

Станом на 31.12.2019 кредитний портфель (із урахування позабалансових зобов’язань та 
наданих гарантій) Банку складав 554,4 млн. грн. та мав наступну структуру: 

- кредити юридичних осіб - 463,1 млн. грн.; 
- кредити фізичних осіб - 8,0 млн. грн.; 
- позабалансові зобов’язання та гарантії - 83,3 млн. грн. 
Пов'язані із Банком особи присутні як серед боржників-юридичних, так і фізичних осіб, а 

також позабалансових зобов’язань. Із загального обсягу кредитного портфеля з урахуванням 
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позабалансових зобов'язань на долю заборгованості ринкових клієнтів припадає 62% (або 343,7 млн. 
грн.).. 

Протягом 2019 року було розміщено коштів у вигляді депозитних сертифікатів 
Національного банку України на суму 9 081,0 млн. грн. 

З метою відображення в балансі Банку активів за амортизованою собівартістю, Банк 
здійснює формування резервів під очікувані кредитні збитки у відповідності до вимог 
Національного банку України, внутрішніх Положень Банку та МСФЗ. 

Резерви, створені станом на 31.12.2019 для покриття кредитного ризику складали 113,5 млн. 
грн. 

Придбані Банком необоротні активи (основні засоби та нематеріальні активи) обліковуються 
в балансі Банку за первісною вартістю  за мінусом нарахованого знову.  

Залишкова  вартість необоротних активів станом на 31.12.2019 складає  19,7 млн. грн., в тому 
числі: 

‐ нематеріальні активи – 4,2 млн. грн.; 
‐ основні засоби – 6,2 млн. грн. 
‐ активи з права користування -9,3 
 
Обсяг зобов’язань Банку станом на 31.12.2019 складає 228,0 млн. грн., в тому числі: 
‐ кошти клієнтів-юридичних осіб - 68,5 млн. грн.; 
‐ кошти клієнтів-фізичних осіб – 144,1 млн. грн.; 
‐ кредиторська заборгованість – 9,9 млн. грн. (в тому числі зобов’язання по оренді – 9,4 

млн.грн.); 
‐ зобов» язання з  податку на прибуток 1,5 млн.грн; 
‐ інші зобов’язання Банку – 2,9 млн. грн. 
‐ резерви під зобов»язання -0,9 млн.грн. 

 

Структура зобов’язань Банку: 

 
 

 
 
 

Балансовий капітал Банку станом на 31.12.2019 складав 253,5 млн. грн., в тому числі: 
‐ зареєстрований статутний капітал - 210,0 млн. грн.; 
‐ внески за операціями з акціонерами - 35,0 млн. грн.; 
‐ резервні фонди Банку – 20,4 млн. грн.; 
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‐ непокритий збиток минулих років – ( -51,2) млн. грн.; 
‐ прибуток поточного року – 39,3 млн. грн.; 

 
Структура капіталу Банку: 

 
 
 
 

Облік процентних та комісійних доходів та витрат Банк здійснює у відповідності до Правил 
бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України. 

 
Резервні та інші фонди Банку на звітну дату сформовано в обсязі 20,4 млн. грн. 
 
Короткострокова ліквідність Банку на звітну дату при нормативному значенні «не менше 

60%» становила 141,57 %.  
Коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR) національній та іноземній валюті при 

нормативному значенні «не менше 100%» становили 417,01% та 470,68% відповідно. 
 

3.2. Система управління ризиками. 
 
З метою забезпечення стабільності і безпечності діяльності Банку та захисту інтересів 

вкладників і кредиторів в роботу Банку впроваджено системи внутрішнього контролю та управління 
ризиками, щодо яких визначено загальну стратегію, принципи і підходи до організації і побудови 
систем та забезпечення їх ефективного функціонування. 

Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та Відділ внутрішнього аудиту Банку. 
Ревізійна комісія є органом контролю Загальних зборів акціонерів Банку, що здійснює контроль за 
фінансово-господарською діяльністю Банку. Відділ внутрішнього аудиту Банку є органом 
оперативного контролю Наглядової ради Банку. 

Задля забезпечення керованості ризиками банківської діяльності в Банку використовуються 
внутрішні нормативні документи (політики, положення, порядки, процедури, методики, тощо), 
розроблені у відповідності до вимог банківського законодавства, що містять принципи контролю і 
управління банківськими ризиками. 

В Банку запроваджено контрольні процедури, які передбачають:  
‐ звітування Наглядовій раді і Правлінню Банку. Менеджмент Банку відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків постійно отримує і аналізує звіти про виконання поставлених 
цілей з метою визначення відповідності фактичних фінансових результатів запланованим 
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показникам. Такі звіти містять інформацію про виконання запланованих показників, обсяги 
операцій проведених структурними підрозділами; 

‐ багаторівневий контроль за діяльністю Банку, зокрема: контроль керівників структурних 
підрозділів за виконанням працівниками своїх функціональних обов’язків; контроль Правління за 
діяльністю структурних підрозділів; контроль Наглядової ради за діяльністю Правління Банку; 

‐ перевірку повноти, достовірності та своєчасності складання управлінської звітності; 
‐ постійне оцінювання адекватності та ефективності систем внутрішнього контролю та 

управління ризиками. 
Поточними ризиками, які мають вплив на роботу Банку на момент складання цього звіту є: 

низька пізнаваність бренду, високий рівень кредитів, наданих пов’язаним з Банком особам, 
відсутність рейтингів Банку, низька диверсифікація банківських продуктів і послуг. 

До загроз продовження роботи Банку в досяжній перспективі керівництво Банку відносить: 
політичну нестабільність, високу частку державного сектору в банківській системі, нерівні умови 
конкуренції на банківському ринку України, зниження кредитоспроможності юридичних осіб – 
позичальників, втрату частини доходів і неповернення частини виданих кредитних ресурсів та часті 
зміни законодавчої бази і підходів Національного банку України до оцінки діяльності банків. 

Одночасно з тим, потенційними і позитивними можливостям для здолання негативних 
чинників керівництво Банку вбачає наступне: достатність власного капіталу, його 
платоспроможність, ліквідність, збільшення обсягів операцій з ринковими клієнтами, швидкість 
прийняття рішень і розрахунків, впровадження нових ІТ-рішень, висока якість обслуговування та 
індивідуальний, гнучкий підхід до кожного клієнта Банку. 

Також, сприятливими факторами для розвитку менеджмент Банку вважає наступні: 
економічне зростання країни і розширення ринку банківських послуг. Задля використання 
позитивних зрушень в економіці Банк застосовує наступні механізми: проведення маркетингових 
заходів для зростання іміджу Банку та розвитку його бренду; відкриття нових відділень в найбільш 
перспективних регіонах; залучення висококваліфікованих спеціалістів і впровадження програм 
розвитку персоналу та системи мотивації; розширення клієнтської бази та доходів Банку за рахунок 
розширення кредитування реального сектору економіки. 

 
3.3. Відносини з акціонерами та пов’язаними особами. 

 
Банком у роботу впроваджено інформаційні системи по виявленню пов’язаних осіб та 

ідентифікації активних операцій з пов’язаними особами.  
Керівним складом Банку вживаються заходи щодо дотримання рівня операцій з пов’язаними 

особами у відповідності до вимог банківського законодавства, мінімізації їх впливу на результати 
діяльності Банку та забезпечення його функціонування в досяжній та довгостроковій перспективи. 

 
4. Результати діяльності та перспективи подальшого розвитку. 

 
Фінансовим результатом діяльності Банку за 2019 рік став прибуток в сумі 39 291 тис. грн. 

Також позитивним показником роботи Банку за 2019 рік є  чистий процентний дохід на суму 65 216 
тис. грн. та чисті комісійні доходи в сумі 14 090  тис. грн.   

Станом на 31.12.2019 показники процентного Спреду (різниця між середньозваженою 
ставкою дохідності процентних активів та середньозваженою ставкою витратності процентних 
зобов’язань)  та Маржі (відношення суми чистого процентного доходу банку (процентні доходи за 
мінусом процентних витрат) до середньої суми активів, на які нараховано процентний дохід) 
становлять 8,37% та 11,61%, а показники рентабельності активів (ROA) та капіталу (ROE) 
становлять 7,05% та 16,55% відповідно. 

Ліквідність Банку за всіма її видами знаходиться на нормативному рівні. 
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У поточній роботі працівники Банку дотримуються Стратегії розвитку Банку на 2020-2022 
роки, у т.ч. стосовно забезпечення його ефективної роботи, розширення бізнесу, використовуючи 
впроваджену систему контролю ризиків і управління Банком. 

Банком постійно проводиться робота з пошуку нових клієнтів та розширення спектру 
банківських послуг. 

Працівники Банку шляхом самоосвіти та відвідуванням профільних навчальних заходів 
постійно підвищують свій професійний рівень. 

 
5. Ключові показники діяльності.  

 
Банк виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України щодо 

дотримання економічних нормативів ліквідності та нормативу обов’язкового резервування коштів 
на кореспондентському рахунку в Національному банку України. 

Банк має позитивну різницю між сумою активів та зобов’язань. 
Впроваджена система внутрішнього контролю у цілому є достатньою та адекватною з 

позицій забезпечення корпоративного управління та організації бізнес-процесів і заходів ризик-
менеджменту. 

Функції та організація внутрішнього аудиту в цілому відповідають вимогам нормативно-
правових актів Національного банку України та забезпечують адекватний контроль за діяльністю 
Банку. 

Рівень кредитного ризику визначається значним у зв’язку із значною питомою вагою 
кредитної заборгованості в загальних чистих активах Банку – 74,26%.  

Інформаційні системи по виявленню пов’язаних осіб та ідентифікації активних операцій з 
пов’язаними особами находяться на належному рівні. Негативний вплив на фінансовий стан Банку 
мають значні концентрації кредитної заборгованості пов’язаних з Банком осіб. Протягом 2019 року 
позичальниками – пов’язаними з Банком особами погашено кредитну заборгованість на загальну 
суму 121 337 тис. грн.  

Принципи формування резервів та регулятивного капіталу відповідають вимогам 
банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 

Система бухгалтерського обліку відповідає вимогам нормативно-правових актів 
Національного банку України та положення про облікову політику і забезпечує достатньо детальні 
розшифровки рахунків, які дають змогу аналізувати будь-які відхилення, та надання правдивої 
порівняльної інформації про активи, зобов’язання, фінансовий стан і результати діяльності Банку. 

 
Звіт про корпоративне управління  
 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: 
 
Протягом 2019 року АТ «ЄПБ» функціонував як універсальна фінансова установа зі 100% 
українським капіталом, надавав клієнтам повний спектр банківських послуг, враховуючи банківські 
ризики та принципи побудови стабільного бізнесу. У своїх взаєминах з клієнтами Банк був 
орієнтований на партнерські, довгострокові та взаємовигідні відносини. У звітному періоді Банк не 
здійснював заходів, що мали суттєвий вплив на його фінансове становище. Зокрема, не відбувалося: 
об’єднання бізнесу, припинення або прийняття рішення про припинення діяльності, прийняття 
судових рішень на користь позивачів, що могли б спричинити виникнення суттєвих фінансових 
зобов’язань Банку. 
Банк своєчасно та в повному обсязі виконував всі зобов'язання перед клієнтами, надавав послуги 
всім видам клієнтів, концентруючись на співпраці в сегментах малого та середнього бізнесу та 
приватних осіб, удосконаленні та розширенні продуктового портфелю Банку. Протягом звітного 
року Банк дотримувався всіх вимог Національного банку України щодо нормативів та дотримувався 
норми обов'язкового резервування.  Керівництвом приділялася увага вдосконаленню внутрішніх 
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бізнес-процесів, пошуку нових рішень для введення нових банківських продуктів та стандартизації 
існуючих, нових напрямків розвитку діяльності Банку.  
З початку 2019 року в роботі Банку застосовувалася Стратегія розвитку на 2018-2020 роки, 
затверджена Наглядовою радою Банку 30.07.2018. Місія Банку була визначена як – «Ефективне та 
комплексне банківське обслуговування підприємств та населення України шляхом впровадження 
передових цифрових технологій і досягнення злагодженої роботи команди професіоналів Банку». 
Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 10.10.2019 були визначені основні напрями 
діяльності Банку на 2019-2020 роки, перспективні плани розвитку та заходи щодо їх досягнення, 
стратегії та ключові пріоритети корпоративного та роздрібного бізнесу, серед яких: забезпечення 
суттєвого приросту кількості клієнтів малого, середнього та роздрібного бізнесу; нарощення обсягів 
якісного нового кредитного портфелю, його ринкова диверсифікація; забезпечення задовільної 
якості існуючого кредитного портфелю, покращення якості забезпечення; забезпечення 
необхідного рівня пасивів – активна робота з існуючими та новими клієнтами; розвиток 
регіональної мережі (відкриття нових відділень та оптимізація роботи діючих); впровадження 
додаткових продуктів та послуг, як джерела комісійних доходів; впровадження вертикальної 
системи управління ризиками; управління витратами; впровадження сучасних ІТ-технологій. 
Відповідно до визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямків розвитку, Наглядова 
Рада Банку рішенням №14/11/2019 від 14.11.2019 затвердила Стратегію розвитку Банку на 2020-
2022 роки та оновлену Бізнес-модель.  
Головною метою Стратегії розвитку є збільшення статутного та регулятивного капіталу Банку за 
рахунок реалізації ключових ініціатив, які дозволять Банку стати більш конкурентоспроможним, 
наростити обсяги бізнесу і клієнтської бази, забезпечити прибутковість при підвищенні якості 
послуг та автоматизації процесів. 
Стратегію розвитку Банку також визначені стратегічні цілі по наступних напрямках: 
Подальша капіталізація Банку: 
- докапіталізація гарантує виконання зобов’язань перед кредиторами Банку та акціонерами та 
підтримання фінансової стабільності Банку в цілому; 
- кошти будуть спрямовані на розвиток Банку, в тому числі на удосконалення бізнес-процесів, 
впровадження нових технологій та автоматизацію таких процесів на кожному етапі; 
- докапіталізація надасть можливості спрямувати ресурси на кредитування пріоритетного для Банку 
напрямку розвитку – клієнтів малого та середнього підприємництва, а також кредитування фізичних 
осіб; 
- подальше покращення нормативів, в тому числі нормативу адекватності капіталу, що сприятиме 
створенню «запасу» на майбутнє у разі несприятливої економічної ситуації в країні. 
Розвиток корпоративного бізнесу: 
- нарощування обсягів кредитування клієнтів пріоритетних галузей та орієнтація клієнтської 
політики на залучення клієнтів МСБ, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Основний 
акцент на збільшення обсягів операцій з іноземною валютою, надання клієнтам повного спектру 
послуг та комплексного обслуговування; 
- розвиток бізнесу електронних банківських гарантій; 
- розвиток бізнесу фінансового лізингу; 
- впровадження та розвиток додаткових сервісів та послуг, що будуть надаватись клієнтам 
через дистанційні канали продажів (Клієнт-банк), депозити он-лайн, електронне узгодження заявок, 
опрацювання заявок та документів клієнтів з електронним підписом тощо. 
Розвиток роздрібного бізнесу:  
- впровадження високотехнологічних сервісів та орієнтація на максимальний рівень 
дистанційного обслуговування (call-центр, мобільний та інтернет банкінг); 
- адаптація продуктової лінійки під цільові клієнтські групи; 
- розвиток транзакційної моделі за рахунок збільшення обсягу емісії карток та питомої ваги 
доходу від іnterchange; 
- розширення каналів продажу та продуктової лінійки e-commerce завдяки отриманому 
статусу принципового члена Mastercard; 
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- побудова та розвиток власної мережі (відкриття 6 відділень у містах: Одеса, Дніпро, 
Запоріжжя та Київ, що мають найбільший бізнес-потенціал в Україні) та розширення каналів 
продажу за рахунок розвитку агентської мережі Банку. 
Факторами досягнення визначених цілей є: 
• Поступова зміна моделі ведення бізнесу, як комбінації якісних бізнес-консультацій та ІТ 
продуктів: 
-впровадження підходів з управління сучасного ІТ-бізнесу до моделі управління Банком; 
-запуск нових платіжних продуктів на основі сучасних ІТ рішень у партнерстві із провідними 
гравцями ринку фінансових послуг; 
-автоматизації рутинних процесів. 
• Покращення якості активів через підвищення рівня кваліфікації команди ризик-менеджерів 
та ефективності прийняття рішень про кредитування та ефективності роботи із проблемними 
активами, диверсифікацію клієнтів; 
• Впровадження вертикальної системи управління ризиками; 
• Впровадження підходу до управління бек-офісом та загальногосподарських операцій на 
основі SCRUM та автоматизації рутинних задач для контролю над фіксованими витратами; 
• Розширення каналів збуту (раціональна регіональна експансія, партнерства, дистанційні 
продажі) та зростання долі МСБ/фізичних осіб на основі детально розрахованих планів заходів 
через контроль поетапного досягнення контрольних індикаторів; 
• Встановлення мотивації фронт-офісу на активізацію крос-продажів та постійне підвищення 
кваліфікації усім персоналом Банку; 
Можливість здійснення  платежів на цілодобовій щоденній основі сприятиме розширенню доступу 
клієнтів до фінансових послуг, зростанню частки безготівкових розрахунків, а також надасть 
можливість банкам та їхнім клієнтам забезпечити проведення чутливих до часу платежів. 
 
2) інформація про розвиток емітента: 
       АТ "ЄПБ" здійснює свою діяльність у повній відповідності до нормативно-правових актів 
Національного банку України та діючого законодавства України. Станом на 31 12. 2019 Банк 
частково забезпечив результат діяльності в рамках планових показників та є достатньо спроможним 
і надійним протистояти можливим загрозам фінансового ринку. 
         Балансовий капітал Банку  за 2019 рік збільшився  на 39 139 тис. грн , в основному  за рахунок 
чистого прибутку банку та на 31.12.2019 становив 253 549 тис. грн. 
      Статутний капітал за 2019 рік збільшився на 10 000 тис.грн до 210 000 тис.грн. за рахунок 
збільшення вартості акцій.  
        Банк за 2019 рік  отримав прибуток в розмірі  39 291 тис грн.  Позитивними показниками роботи 
Банку  є   чистий процентний дохід в сумі 65 216 тис.  грн та чистий комісійний дохід в сумі 14 090 
тис. грн. 
      Виконання планових показників Стратегія розвитку Банку на 2018-2020 роки та Бізнес-модель 
складає  - 90,2%. 
               Станом на 01.01.2020 показники процентного Спреду (різниця між середньозваженою 
ставкою дохідності процентних активів та середньозваженою ставкою витратності процентних 
зобов’язань)  та Маржі (відношення суми чистого процентного доходу банку до середньої суми 
активів, на які нараховано процентний дохід) становлять 8,37% та 11,61%, а показники 
рентабельності активів (ROA) та капіталу (ROE) становлять 7,05% та 16,55% відповідно. 
Ліквідність Банку за всіма її видами знаходиться на нормативному рівні. 
Банк продовжує імплементацію вимог «Положення про організацію системи управління ризиками 
в банках України», затвердженого постановою Правління Національного Банку України  від 
11.06.2018 №64 щодо оптимізації процесу управління банківськими ризиками. Основні види 
ризиків, на які наражається Банк, пов’язані зі структурою кредитного портфелю. Протягом звітного 
періоду Банк приділяв особливу увагу наступним видам ризиків: кредитному, ліквідності, 
процентному, ринковому, валютному та операційному. 
Для захисту від ризиків та їх оптимізації Банк: 
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- посилив контроль за кредитною заборгованістю клієнтів з метою недопущення її переходу до 
нижчих класів; 
- підтримував існуючу збалансованість активів і пасивів за строками погашення; 
- проводив роботу в напрямку погашення проблемної заборгованості в частині непрацюючих 
(прострочених) активів; 
- активізував роботу щодо розширення клієнтської та ресурсної бази, приділяючи особливу увагу 
довгостроковим ресурсам; 
- контролював концентрації за активними і пасивними операціями; 
- підтримував адекватне співвідношення процентних ставок за активами та пасивами, враховуючи 
терміни повернення, з метою дотримання необхідних показників маржі та спреду; 
- продовжив роботу щодо модернізації банківської установи в напрямку оновлення ІТ технологій, 
вдосконалення умов обслуговування та введення нових банківських продуктів; 
- продовжив заходи по вдосконаленню політики управління ризиками, впровадження сучасних 
методів і підходів оцінки ризиків; 
- продовжив роботу з підвищення ефективності систем внутрішнього контролю, комплаєнс-
контролю та забезпечення їх адекватності масштабам операцій, що проводяться Банком; 
- продовжив вдосконалення корпоративного управління, підвищення кваліфікації персоналу 
відповідно до нових завдань, вдосконалення організаційної структури Банку відповідно до вимог 
Банку; 
- дотримувався принципів надійності, ліквідності і незалежності, залишаючись максимально 
прозорим для клієнтів, контрагентів, потенційних інвесторів та регулятора; 
- застосовував прогресивні принципи управління капіталом, активами та зобов'язаннями, проводив 
зважену депозитну та кредитну політику, забезпечував подальший розвиток Банку для реалізації 
короткострокових та довгострокових планових завдань. 
Керівництво Банку в межах своїх повноважень та відповідальності перед акціонерами, наглядовою 
радою, вкладниками, контрагентами та органами банківського нагляду забезпечувало безперервний 
процес аналізу ситуації та оточення Банку щодо ризиків, які виникають, і прийняття управлінських 
рішень щодо впливу на самі ризики та/або на рівень уразливості (експозиції) Банку до таких ризиків. 
 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

В Банку не укладались деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів. 
 
а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування: 
 
Завдання емітента щодо управління фінансовими ризиками - це мінімізація кожного з видів ризиків, 
на які наражається Банк, з метою підвищення надійності в його роботі та економічної стійкості. 
Політика управління ризиками спрямована як на уникнення збитків при здійсненні банківських 
операцій, так (перш за все) й на реалізацію заходів щодо формування системи управління ризиками, 
яка забезпечує оптимальну реалізацію інтересів Банку та його клієнтів/ контрагентів. Система 
управління ризиками забезпечує безперервний аналіз ризиків з метою прийняття своєчасних та 
адекватних управлінських рішень щодо пом’якшення ризиків та зменшення пов’язаних із ними 
втрат (збитків).Система управління ризиками Банку включає такі елементи як: 
- ідентифікація (виявлення ) ризику; 
- вимірювання ризику; 
- контроль ризику; 
- моніторинг ризику; 
- заходи щодо пом’якшення ризику. 
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Ідентифікація ризику є постійним процесом і полягає у визначенні суттєвих видів ризику, на які 
наражається Банк. 
Перелік суттєвих видів ризиків, комплексну оцінку яких здійснює Банк: 
1) кредитного ризику; 
2) ризику ліквідності; 
3) процентного ризику банківської книги; 
4) ринкового ризику; 
5) операційного ризику; 
6) комплаєнс-ризику. 
Вимірювання ризику (або кількісна та якісна його оцінка) полягає у визначенні чинників оцінки 
ризику та встановленні інструментів його вимірювання. Тобто система оцінки ризиків передбачає 
визначення таких параметрів ризику Банку як: 
- кількість ризику – це рівень або обсяг ризику, на який наражається Банк; 
- якість управління ризиком – тобто на скільки Банк добре здійснює виявлення, вимірювання, 
контроль і моніторинг ризиків, а також заходи (у разі потреби) щодо його пом’якшення.  
Контроль ризику полягає у перегляді і встановленні обмежень (лімітів) ризику та доведенні їх до 
безпосередніх виконавців за допомогою положень, методик та процедур, які визначають 
функціональні обов’язки і повноваження кожного з виконавців.  
Моніторинг ризику забезпечує своєчасне відстеження рівнів ризиків та відображується у 
відповідних звітах. Звіти про моніторинг ризиків формуються на регулярній основі та мають бути 
точними та інформативними з метою вжиття (у разі потреби) відповідних заходів для пом’якшення 
ризику.  
 
Операції хеджування, як інструмент страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
Банком наразі не використовується. 
 
б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків: 
 
Товарний (або ціновий) ризик виникає через несприятливі зміни ринкової вартості товарів, 
уключаючи дорогоцінні метали. На підставі того, що в балансі Банку відсутні товари, уключаючи 
дорогоцінні метали, а також відсутні похідні фінансові інструменти, то із усіх видів ринкових 
ризиків наявна схильність Банку тільки до валютного ризику. 
Кредитний ризик – це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання 
запланованих доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов’язань 
відповідно до умов договору. Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності Банку, де 
результат залежить від діяльності контрагента (боржника, емітента, позичальника). Він виникає 
кожного разу, коли Банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим 
чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи концептуальних угод незалежно від того, де 
відображається операція - на балансі чи поза балансом. Основними елементами управління 
кредитним ризиком є: розробка оптимальних процесів прийняття рішень про проведення активної 
операції, забезпечення зобов'язань, резервування коштів на покриття очікуваних кредитних збитків, 
лімітування, страхування, формування ефективної цінової політики, диверсифікація кредитного 
портфеля. 
Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання в належні терміни, не зазнавши 
при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти 
незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові 
зобов’язання. Банком установлені чіткі процедури виявлення, вимірювання, моніторингу, 
звітування та контролю, а також пом’якшення ризику ліквідності. Ці процедури включають 
алгоритм усебічного аналізу та прогнозування грошових потоків за активними та пасивними 
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банківськими операціями, позабалансовими банківськими операціями в розрізі заданих часових 
інтервалів. 
 
4) звіт про корпоративне управління. 
1) посилання на: 
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент: 
 
АТ «ЄПБ» керується власним кодексом корпоративного управління, який знаходиться у публічному 
доступі  на власному веб-сайті банку: https://europrombank.kіev.ua/legal_іnfo/ 
 
б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 
Кодекс корпоративного управління фондової біржі не застосовується. 
 
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги. 
Не застосовується. 
 
2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 
в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких 
частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких 
відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він 
обґрунтовує причини таких дій: 
Емітент користується власним Кодексом корпоративного управління. 
 
3) інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис 
прийнятих на зборах рішень: 
 
Річні Загальні збори 18.04.2019, кворум 98,8745% 
Перелік питань, що розглядались на річних Загальних зборах акціонерів Банку: 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ». 
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради. 
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління. 
4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту АТ «ЄПБ» за 2018 рік. 
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. 
7. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ЄПБ». 
8.  Про розподіл прибутку АТ «ЄПБ» за 2018 рік. 
9. Про розподіл прибутку АТ "ЄПБ"  минулих років, що виник як різниця між справедливою 
вартістю фінансового зобов'язання та вартістю договору за операціями з акціонерами. 
10.  Про збільшення статутного капіталу АТ «ЄПБ»  шляхом підвищення номінальної вартості 
акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. 
11.  Про випуск акцій АТ «ЄПБ» нової номінальної вартості. 
12.  Про внесення змін до Статуту АТ «ЄПБ», у тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного 
капіталу, шляхом викладення його у новій редакції. 
13.  Затвердження нових редакцій внутрішніх положень АТ «ЄПБ».  
14.  Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ». 
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15.  Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ». 
16. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «ЄПБ». 
Річні Загальні збори були проведені на виконання вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства" за рішенням Наглядової ради Банку від 28.02.2019. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: акціонер Орлова О.О. 
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення: 
1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості двох осіб – голови 
комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича. 
2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ЄПБ» задовільною та такою, що відповідає Бізнес-плану та 
Стратегії розвитку Банку. 
3. Визнати роботу Правління АТ «ЄПБ» задовільною та такою, що відповідає Бізнес-плану та 
Стратегії розвитку Банку. 
4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЄПБ». 
5. Річний звіт та результати діяльності  АТ «ЄПБ» за 2018 рік затвердити. 
6. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту –   аудиторської фірми ТОВ 
“Аудиторська компанія «Аваль» затвердити. 
7. Визначити основні напрями діяльності АТ «ЄПБ», викладені в окремому документі. 
8. Розподілити прибуток, отриманий АТ «ЄПБ»  у 2018 році у розмірі        3 285 468,38  гривень, 
наступним чином:  
- частину прибутку в сумі 164 273,42 гривень, що складає 5 % від загальної суми прибутку, 
направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»; 
- частину прибутку в сумі 3 074 377,04  гривень направити на збільшення статутного капіталу АТ 
«ЄПБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій; 
- частину прибутку в сумі  46 817,92  гривень направити на сплату військового збору. 
9. Розподілити прибуток минулих років у сумі 8 354 465,25 гривень наступним чином:  

1. частину прибутку в сумі 1 323 375,95, що складає 15,8403 % від його загальної суми, 
направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»; 

- частину прибутку в сумі 6 925 622,96 гривень  направити на збільшення статутного капіталу АТ 
"ЄПБ" шляхом підвищення номінальної вартості акцій; 
- частину прибутку в сумі  105 466,34 гривень направити на сплату військового збору. 
10. Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ЄПБ» на  10 000 000,00 гривень до розміру 210 000 
000,00 гривень шляхом підвищення номінальної вартості однієї акції з 1000,00 гривень до 1050,00 
гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік у сумі 3 074 
377,04  гривень та частину прибутку минулих років у сумі 6 925 622,96 гривень. 
11. Рішення щодо здійснення  випуску простих іменних акцій АТ «ЄПБ» у кількості 200 000 штук 
новою номінальною вартістю 1050,00 гривень кожна, загальною вартістю 210 000 000,00 гривень та 
затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості не було прийнято. 
12. Підвищити номінальну вартість простих іменних акцій АТ «ЄПБ» з 1000,00 гривень до 1050,00 
гривень кожної. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій. 
13. Внести зміни до Статуту АТ «ЄПБ» шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що 
нова редакція Статуту АТ «ЄПБ» набирає чинності з дати її державної реєстрації. 
Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Філенкову З.Ю. або особу, яка виконуватиме її 
обов’язки,  підписати Статут АТ «ЄПБ» в новій редакції та забезпечити здійснення всіх необхідних 
дій для реєстрації нової редакції Статуту АТ «ЄПБ». 
14. Затвердити: 
Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; 
Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; 
 Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;  
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Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; 
Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 
15. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 
16. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ». 
 
Позачергові Загальні збори 11.06.2019. Кворум -  71,811% 
Перелік питань що розглядались на позачергових Загальних зборах акціонерів банку:  
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку. 
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради Банку. 
3. Обрання членів Наглядової ради Банку. 
4. Обрання Голови Наглядової ради Банку. 
5. Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЄПБ». Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку. 
Позачергові Загальні збори акціонерів Банку проведені за рішенням Наглядової ради Банку від 
08.05.2019 . 
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення: 
1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості двох осіб – голови 
комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича. 
2.Припинити достроково повноваження Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ» Мітіної Ніни 
Веніамінівни, членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» Басацької Світлани Станіславівни, Денисенка 
Анатолія Володимировича, Дроздова Миколи Васильовича,  Скічка Олександра Івановича, 
Федорущенко Ольги Михайлівни з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів 
Банку. 
3.Обрати членами Наглядової ради АТ «ЄПБ» строком на 1 рік: Басацьку Світлану Станіславівну – 
представника акціонера Орлової Наталії Вікторівни, Дубаса Андрія Богдановича – незалежного 
члена Наглядової ради (незалежного директора), Мітіну Ніну Веніамінівну – представника 
акціонера банку Орлової Ольги Олександрівни, Перелигіна Єгора Євгеновича – незалежного члена 
Наглядової ради (незалежного директора), Скічка Олександра Івановича – представника акціонера 
банку Орлова Володимира Олександровича,  Федорущенко Ольгу Михайлівну  – незалежного члена 
Наглядової ради (незалежного директора). 
4.Обрати Головою Наглядової ради АТ «ЄПБ» Мітіну Ніну Веніамінівну. 
5. - 1. Затвердити умови трудового  договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової 
ради, і умови цивільно-правових договорів з членами обраної Наглядової ради АТ «ЄПБ», які 
укласти з 11.06.2019 на строк 1 рік. 
2. Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Філенкову Зою Юріївну підписати від імені Банку 
трудовий договір з Головою Наглядової ради Банку та цивільно-правові договори з членами 
Наглядової ради Банку. 
3. Визначити, що з дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання обов’язків 
у повному обсязі. 
 
 
Позачергові Загальні збори 10.10.2019. Кворум -  98,8745% 
Перелік питань що розглядались на позачергових Загальних зборах акціонерів банку:  
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку. 
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради Банку. 
3. Обрання членів Наглядової ради Банку. 
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4. Обрання Голови Наглядової ради Банку. 
5. Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЄПБ». Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку. 
6. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень АТ «ЄПБ».  
7. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ЄПБ». 
Позачергові Загальні збори акціонерів Банку проведені за рішенням Наглядової ради Банку від 
28.08.2019 . 
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення: 
1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості двох осіб – голови 
комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича. 
2.Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» Басацької Світлани 
Станіславівни, Дубаса Андрія Богдановича, Перелигіна Єгора Євгеновича, Скічка Олександра 
Івановича, Федорущенко Ольги Михайлівни з моменту прийняття рішення Загальними зборами 
акціонерами Банку. 
3.Обрати членами Наглядової ради АТ «ЄПБ» строком на 1 рік:  
Басацьку Світлану Станіславівну – представника акціонера Орлової Наталії Вікторівни, 
Войтуха Олександра Михайловича – представника акціонера банку Орлової Ольги Олександрівни 
Дубаса Андрія Богдановича – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора),  
Кузовкіна Івана Володимировича – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора),  
Перелигіна Єгора Євгеновича – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора),  
Скічка Олександра Івановича – представника акціонера банку Орлова Володимира Олександровича,   
Храмих Олену Вікторівну – представника акціонера банку Орлової Ольги Олександрівни.  
4.Обрати Головою Наглядової ради АТ «ЄПБ» Скічка Олександра Івановича. 
5.- 1. Затвердити умови трудового  договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової 
ради, і умови цивільно-правових договорів з членами обраної Наглядової ради АТ «ЄПБ», які 
укласти з 11.10.2019 на строк 1 рік. 
2. Уповноважити виконуючого  обов’язки Голови Правління АТ «ЄПБ» Загороднього Сергія 
Анатолійовича підписати від імені Банку трудовий договір з Головою Наглядової ради Банку та 
цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку. 
3. Визначити, що з дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання обов’язків 
у повному обсязі. 
6.Внести зміни до внутрішніх положень АТ «ЄПБ» шляхом затвердження нових редакцій: 
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; 
-  Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 
7.Визначити основні напрями діяльності АТ «ЄПБ», викладені в окремому документі. 
 
 
Позачергові Загальні збори 18.12.2019. Кворум -  98,8745% 
Перелік питань що розглядались на позачергових Загальних зборах акціонерів банку:  
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку. 
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Банку. 
3. Обрання членів Ревізійної комісії Банку. 
4. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку. 
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Ревізійної комісії Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені 
Банку. 
Позачергові Загальні збори акціонерів Банку проведені за рішенням Наглядової ради Банку від 
06.11.2019. 
За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення: 
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1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості двох осіб – голови 
комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича. 
2.Припинити достроково повноваження члена Ревізійної комісії Семко Валентини Миколаївни. 
3.Обрати членами Ревізійної комісії АТ «ЄПБ» строком на 3 роки: 
Орлову Ольгу Олександрівну  
Семко Валентину Миколаївну 
Макарову Людмилу Володимирівну. 
4.Обрати Головою Ревізійної комісії АТ «ЄПБ» Орлову Ольгу Олександрівну. 
5.-1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Ревізійної комісії Банку, які укласти з 18.12.2019 на строк 3 роки. 
2. Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» (або особу, яка виконуватиме її обов’язки) підписати 
від імені Банку цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Банку. 
 
4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) 
емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис 
прийнятих на них рішень: 
Персональний склад Наглядової ради 
У звітному році склад Наглядової ради Банку змінювався тричі.  
 Позачерговими Загальними зборами акціонерів від 14.12.2018 у зв’язку із необхідністю 
приведення складу Наглядової ради банку у відповідність до вимог чинного законодавства з 
14.12.2018 до складу Наглядової ради обрані:  
Мітіна Ніна Веніамінівна – Голова Наглядової ради, представник акціонера Орлової О.О. 
Басацька Світлана Станіславівна – член Наглядової  ради, представник акціонера Орлової Н.В. 
Скічко Олександр Іванович  - член Наглядової  ради, представник акціонера Орлова В.О. 
Федорущенко Ольга Михайлівна – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Дроздов Микола Васильович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Денисенко Анатолій Володимирович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор). 
 Таким чином, склад Наглядової ради приведено у відповідність до законодавства:  
- Загальна кількість членів Наглядової ради – 6 осіб, що відповідала на той час  вимогам 
Статуту Банку; 
- Не менш як на одну третину рада складається з незалежних директорів, яких у складі ради 3 
особи, що відповідає ст.39 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 
            Позачерговими Загальними зборами акціонерів від 11.06.2019 достроково припинено 
повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку та обрано новий склад у кількості 6  осіб: 
Мітіна Ніна Веніамінівна – Голова Наглядової ради, представник акціонера Орлової О.О. 
Басацька Світлана Станіславівна – член Наглядової  ради, представник акціонера Орлової Н.В. 
Скічко Олександр Іванович  - член Наглядової  ради, представник акціонера Орлова В.О. 
Федорущенко Ольга Михайлівна – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Дубас Андрій Богданович  – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Перелигін Єгор Євгенович –  незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
      09.10.2019 Голова Наглядової ради Мітіна Н.В. звільнена за власним бажанням без рішення 
Загальних  зборів акціонерів. Крім того, Статутом АТ «ЄПБ», який зареєстрований в новій редакції 
16.07.2019, був встановлений кількісний склад Наглядової ради банку – 7 осіб, тому позачерговими 
Загальними зборами акціонерів Банку 10.10.2019 Наглядова рада була переобрана. До складу 
Наглядової ради Банку строком на 1 рік обрані: 
Скічко Олександр Іванович  - Голова Наглядової  ради, представник акціонера Орлова В.О. 
Войтух Олександр Михайлович – представник акціонера банку Орлової О.О. 
Басацька Світлана Станіславівна – представник акціонера Орлової Н.В. 
Дубас Андрій Богданович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Кузовкін Іван Володимирович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Перелигін Єгор Євгенович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Храмих Олена Вікторівна – представник акціонера банку Орлової О.О.  
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Діючий склад Наглядової ради відповідає вимогам законодавства та Статуту Банку. 
Структура Наглядової ради 
 Очолює Наглядову раду Голова Наглядової ради. 
До складу Наглядової ради входять 6 членів, троє з яких є незалежними членами Наглядової ради 
(незалежними директорами). 
 За рішенням Наглядової ради від 28.12.2018, у відповідності до Методичних рекомендацій 
щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Національного 
банку України від 03.12.2018 №814-рш, з метою попереднього розгляду питань та надання 
пропозицій Наглядовій раді створені комітети Наглядової ради: 
- Комітет з питань аудиту 
- Комітет з управління ризиками. 
 Виконання функцій Комітету з питань призначень та винагород Наглядова рада залишила за 
собою. 
 Відповідно до Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «ЄПБ», 
затвердженого рішенням Наглядової ради від 28.12.2018, повноваження Комітету включають: 
- підготовку матеріалів до засідань ради банку та надання звітів раді банку з питань, віднесених до 
сфери його відповідальності; 
- моніторинг процесу складання фінансової звітності та отриманого фінансового результату 
діяльності банку; 
- моніторинг упровадження банком облікових політик, діючих суттєвих якісних практик з 
бухгалтерського обліку, уключаючи розрахунки та розкриття фінансової звітності; 
- ужиття визначених радою Банку заходів з метою впровадження та забезпечення керівниками банку 
та керівниками підрозділів контролю функціонування ефективної системи та процесів 
внутрішнього контролю; 
- надання раді Банку рекомендацій щодо затвердження положення про підрозділ внутрішнього 
аудиту Банку, плану проведення внутрішнього аудиту в Банку та бюджету підрозділу внутрішнього 
аудиту; 
- моніторинг та перевірку ефективності підрозділу внутрішнього аудиту банку; 
- аналіз та обговорення звітів підрозділу внутрішнього аудиту за результатами здійснених ним 
перевірок та періодичних звітів про роботу підрозділу внутрішнього аудиту; 
- надання рекомендацій раді Банку щодо призначення або звільнення з посади керівника та/або 
працівників підрозділу внутрішнього аудиту; 
- надання рекомендацій раді Банку щодо обрання або зміни аудиторської фірми для проведення 
зовнішнього аудиту Банку; 
- перевірку та контроль за дотриманням аудиторською фірмою принципів незалежності та 
об'єктивності; 
- перевірку вжиття Правлінням Банку необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на 
реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів у встановлені строки; 
- усунення недоліків у системі внутрішнього контролю, урегулювання випадків недотримання 
політики, законів і регулятивних норм, а також інших проблем, виявлених внутрішніми та 
зовнішніми аудиторами; 
- надання раді Банку пропозицій щодо вжиття заходів з усунення в установлені строки недоліків у 
діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, виявлених Національним банком. 
 Протягом звітного року відбулось 14 засідань Комітету з питань аудиту. Серед питань, що 
розглядалися: питання оцінки ефективності та якості роботи Відділу внутрішнього аудиту за І 
півріччя 2019 року; про визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту; про 
результати аудиторської перевірки з питань організації та здійснення фінансового моніторингу, 
ідентифікації осіб; кадрові питання щодо звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту та 
призначення виконуючого його обов’язки; розглянуті  розроблені внутрішньобанківські документи 
по аудиту. 
 За результатами розгляду надані рекомендації Наглядовій раді.  
          Комітет не має зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту. 
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 Відповідно до Положення про Комітет з управління ризиками Наглядової ради АТ «ЄПБ», 
затвердженого рішенням Наглядової ради від 28.12.2018, до компетенції Комітету належать: 
- розробка, забезпечення розроблення та/або прийняття участі  у розробленні 
внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками,  а також регулярно (не рідше 
одного разу на рік) перегляд їх з метою актуалізації та здійснює контролю за їх впровадженням та 
дотриманням; 
-  контроль стану виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні 
системи управління ризиками, виконання рекомендацій і зауважень підрозділу внутрішнього 
аудиту, зовнішніх аудиторів, Національного банку та інших контролюючих органів; 
-  здійснення контролю за тим, щоб ціноутворення / установлення тарифів на банківські продукти 
враховувало бізнес-модель Банку та стратегію управління ризиками. Якщо ціни/тарифи не 
покривають ризики Банку, то Комітет повинен розробити заходи та подати їх на розгляд Наглядовій 
раді Банку; 
- підготовка та надання звітів не рідше одного разу на квартал про виконання покладених на нього 
функцій членам Наглядової ради Банку; 
- аналіз портфеля ризиків Банку та визначення допустимого рівня ризику для нього; 
- здійснення систематичного моніторингу ризикових ситуацій; 
- затвердження та перегляд політики Банку щодо лімітів допустимих ризиків, розміру та якості 
капіталу, необхідного для стабільної діяльності Банку. 
 Протягом звітного року відбулось 4 засідання Комітету з управління ризиками. Питання, що 
розглядалися: щодо результатів моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього 
контролю щодо ризиків, на які наражався банк.  
 За результатами розгляду надані рекомендації Наглядовій раді. Члени Комітету з управління 
ризиками брали участь у розробці внутрішньобанківських документів з питань управління 
ризиками, які направлені на затвердження та затверджені Наглядовою радою.  
Персональний склад комітетів 
Комітет з питань аудиту 
Голова Комітету – Перелигін Є.Є. 
Члени Комітету –  Кузовкін І.В.. 
                                 Басацька С.С. 
Комітет з управління ризиками 
Голова Комітету – Дубас А.Б. 
Члени Комітету –  Кузовкін І.В. 
                                 Войтух О.М. 
Комітети очолюються незалежними директорами, 2 з 3 членів кожного комітету є незалежними 
директорами. 
Таким чином, структура Наглядової ради є такою, що відповідає законодавству України та 
виконанню нею повноважень з метою досягнення Банком планів та стратегічних цілей. 
Виконання вимог щодо незалежності 
 Всі незалежні члени Наглядової ради Банку - незалежні директори (Дубас А.Б., Кузовкін І.В., 
Перелигін Є.Є.) відповідають вимогам, установленим законодавством щодо незалежності 
директорів акціонерного товариства.  
Професійна придатність 
Всі члени Наглядової ради відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та 
професійної придатності, мають бездоганну ділову репутацію. 
         П’ять з семи  членів  Наглядової ради мають досвід роботи у банківському секторі, що 
відповідає вимогам ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 
 Всі члени Наглядової ради мають вищу освіту та значний стаж роботи, у тому числі на 
керівних посадах. 
Голова Наглядової ради Скічко О.І., 1957 р.н.: має повну вищу освіту за спеціальностями 
«Планування промисловості» та «Менеджмент: управління підприємством в умовах ринку», 
кваліфікацію магістра, великий загальний стаж роботи та досвід роботи у банківському секторі, в 
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т.ч. на керівних посадах більше 20 років. Має наукову ступінь кандидата економічних наук зі 
спеціальності розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.  
Займає посаду Голови Наглядової ради Банку на умовах трудового договору та повного робочого 
дня. Іншу діяльність не здійснює. 
 
Член Наглядової ради Басацька С.С., 1975 р.н.: має значний стаж роботи у банківській сфері та  
сфері фінансів підприємства, у тому числі на керівних посадах. Є членом Наглядової ради Банку з 
моменту створення Банку у 2008 році. Основним місцем роботи є ТОВ «АРТІС-КАПІТАЛ», посада 
–директор.  
Виконує обов’язки члена Наглядової ради на підставі цивільно-правового договору. Має 
можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на неї обов'язків 
Член Наглядової ради, незалежний директор Дубас А.Б., 1987 р.н.: має  вищу освіту за 
спеціальностями «Правознавство», «Управління суспільним розвитком», «Міжнародна економіка», 
має стаж роботи у банківській сфері, у тому числі на керівних посадах. Основним місцем роботи є 
Асоціація українських банків, посада  -  президент.  
Виконує обов’язки члена Наглядової ради на підставі цивільно-правового договору. Має 
можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків 
Член Наглядової ради, незалежний директор Кузовкін І.В., 1972 р.н.: має вищу освіту за 
спеціальністю «Фінанси і кредит», досвід роботи у банківській сфері, у тому числі керівником 
банку,  та на інших керівних посадах. Основне місце роботи ТОВ «Торговий дім «Електрон», посада 
– Генеральний директор. 
Виконує обов’язки члена Наглядової ради на підставі цивільно-правового договору. Має 
можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків 
Член Наглядової ради, незалежний директор Перелигін Є.Є., 1987 р.н.: здобув вищу освіту у 
Франції, в ІSEG Busіness & Fіnance School, отримав ступінь першого рівня магістра (менеджера з 
маркетингу та розвитку підприємств), має ступінь MBA по Іnternatіonal Busіness Management від 
St.John's Unіversіty у Нью-Йорку (в програмі з ІSM Parіs). Має досвід роботи на керівних посадах в 
банківській, консалтинговій та автомобільній сферах. Спеціалізується на корпоративних фінансах, 
борговому управлінні, формуванні банківських бізнес-моделей та макроекономіці.  Основне місце 
роботи  ТОВ «Торговий дім САН ОЙЛ»,   посада – директор з інвестицій. 
Виконує обов’язки члена Наглядової ради на підставі цивільно-правового договору. Має 
можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків 
Член Наглядової ради Войтух О.М., 1976 р.н., має вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», 
кваліфікацією - юрист, загальний досвід роботи за фахом складає 19 років. У період з 06 грудня 2014 
року  по 04 жовтня 2019 року  обіймав  посаду члена Ревізійної комісії Банку. Основне місце роботи  
ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ», посада – начальник юридичного відділу.  
Виконує обов’язки члена Наглядової ради на підставі цивільно-правового договору. Має 
можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків 
 Член Наглядової ради Храмих О.В., 1962 р.н., має вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський 
облік і аналіз господарської діяльності», бездоганну ділову репутацію, значний загальний досвід 
роботи у сфері бухгалтерського обліку та економіки підприємств. Протягом тривалого часу (з 
моменту створення Банку у 2008 році по 04.10.2019 рік) Храмих О.В. обіймала посаду Голови 
Ревізійної комісії Банку. Основне місце роботи – ТОВ «ПК «Збагачувач», посада – директор з 
економіки. 
Виконує обов’язки члена Наглядової ради на підставі цивільно-правового договору. Має 
можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на неї обов'язків 
Таким чином, колективна придатність Наглядової ради Банку є достатньою для належного 
виконання нею функцій з урахуванням Бізнес-плану та Стратегії розвитку Банку, а також 
функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного члена ради. 
 
Діяльність Наглядової ради у 2019 році 
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 В своїй діяльності Наглядова рада Банку керується Статутом Банку, Положенням про 
Наглядову раду АТ «ЄПБ», затвердженим Загальними зборами акціонерів від 10.10.2019, діючим 
законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, Законом України «Про банки і банківську 
діяльність», Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про організацію системи 
управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженим постановою Правління 
Національного банку України від 11.06.2018 №64, Методичними рекомендаціями щодо організації 
корпоративного управління в банках України, схваленими рішенням Національного банку України 
від 03.12.2018 №814-рш.  
 Компетенція та повноваження Наглядової ради визначені Статутом банку та Положенням 
про Наглядову раду АТ «ЄПБ».  
 
          До компетенції Наглядової ради Банку, зокрема,  належить: 
- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії розвитку 
відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку, 
внесення змін до неї, затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього 
аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; здійснення контролю за їх реалізацією; 
- визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління 
ними, а також переліку ризиків,  їх граничних розмірів; контроль за ефективністю функціонування 
системи управління ризиками; 
- забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її 
ефективністю; 
- затвердження плану відновлення діяльності Банку; 
- визначення кредитної політики Банку, визначення джерел капіталізації та іншого фінансування 
Банку; 
- здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; 
- обрання (призначення) та відкликання повноважень (звільнення) Голови, та членів Правління 
Банку, визначення кількісного складу Правління Банку; призначення і звільнення керівника 
підрозділу внутрішнього аудиту; 
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються  з 
Головою та членами Правління Банку, з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, 
встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 
- визначення та затвердження організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього 
аудиту; 
- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім тих, що віднесені 
до виключної компетенції Загальних зборів Банку, та тих, що рішенням Наглядової ради передані 
для затвердження Правлінню Банку; 
- затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку; 
- прийняття рішення про вступ Банку до складу банківської групи, спілок, асоціацій та інших 
об’єднань; 
- визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження  умов договору, 
що укладається  з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновку зовнішнього аудиту 
Банку та підготовка і затвердження рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо 
нього; 
- визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його 
діяльністю; 
- призначення та звільнення корпоративного секретаря Банку; 
- скликання та підготовка Загальних зборів акціонерів Банку. 
 
 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.   
 У 2019 році проведено 181 засідання ради.  
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 Частину засідань присвячено розгляду питань з кредитування або   внесення змін до умов за 
діючими кредитними договорами після розгляду цих питань Кредитним комітетом; надання згоди 
на вчинення значних правочинів – придбання сертифікатів Національного банку України; 
встановлення лімітів на міжбанківські операції. 
Протягом року Наглядовою радою розглянуті та затверджені внутрішньобанківські документи  
щодо питань діяльності Банку, віднесених до її компетенції, зокрема: Кодекс поведінки (етики), 
Політика запобігання конфліктам інтересів, Механізм конфіденційного повідомлення про 
неприйнятну поведінку в банку: Положення про облікову політику на 2019 рік; положення про 
структурні підрозділи Банку; Внутрішній План рахунків бухгалтерського  обліку; зміни до 
Положення про кредитну політику; внутрішньобанківські документи з питань фінансового 
моніторингу; Положення про процедуру підбору кандидатів в члени Наглядової ради та Правління 
Банку; Політика управління комплаєнс ризиком; Методика моніторингу комплаєнс-ризику; 
політики та методики щодо управліннями ризиками; документи Банку щодо інформаційної безпеки; 
Бюджет Банку на 2020 рік. 
Рішенням Наглядової ради від 14.11.2019 затверджені Стратегія розвитку Банку на 2020-2022 роки 
та Бізнес-модель АТ «ЄПБ». 
 
Наглядовою радою розглядались питання про внутрішню оцінку ефективності та якості роботи 
Відділу внутрішнього аудиту, в тому числі:  
- Звіт про роботу Відділу внутрішнього аудиту за 2018 рік; Звіт про виконання Плану роботи Відділу 
внутрішнього аудиту АТ «ЄПБ» на 2018 рік; результати самооцінки якості роботи працівників 
Відділу; результати Моніторингу виконання рекомендацій, наданих Відділом внутрішнього аудиту 
АТ «ЄПБ» в 2018 році; 
- затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «ЄПБ» на 
2019 рік; 
- затвердження Заходів щодо стратегічних напрямів покращення роботи Відділу внутрішнього 
аудиту АТ «ЄПБ» на 2019 рік; 
- визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту. 
 
Щоквартально Наглядовою радою розглядались звіти про результати моніторингу ефективності 
функціонування системи внутрішнього контролю та висновку про результати оцінки комплаєнс-
ризиків; форми управлінської звітності відносно ризиків, на які наражається Банк; щодо виконання 
Бізнес-моделі, плану діяльності та бюджету Банку; звіти Відділу внутрішнього аудиту, Відділу 
комплаєнс контролю, Відділу аналізу та управління ризиками, корпоративного секретаря.  
Затверджений річний план проведення аудиторських перевірок на 2020 рік; розглянуті результати 
перевірки керівників Банку щодо відповідності кваліфікаційним вимогам. 
 
Декілька засідань присвячено скликанню та організаційним заходам для підготовки до проведення 
Загальних зборів акціонерів Банку, яких у 2019 році проведено  4. 
 
З метою поліпшення роботи та діяльності Банку Наглядової радою розглядались питання щодо 
затвердження змін до організаційної структури банку та неодноразово переглядався штатний 
розклад.   
За рішенням Наглядової ради  у 2019 відкрито та розпочало роботу відділення Банку у місті Львів. 
 
 У 2019 році Наглядова рада розглядала питання щодо призначення та припинення 
повноважень членів Правління, керівника Відділу внутрішнього аудиту. 
 Так, рішеннями Наглядової ради: 
-  04.04.2019 переобрано склад Правління у зв’язку із закінченням його повноважень: на строк до 
04.07.2019 до складу Правління обрані Голова Правління Філенкова З.Ю., заступник Голови 
Правління Мельник А.В., члени Правління Зубарєв М.О., Форостяний В.В.; 
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- 31.05.2019 до складу Правління Банку обрані  заступник Голови Правління Загородній С.А. та член 
Правління Гарбовський Ю.І.; достроково припинено повноваження члена Правління Форостяного 
В.В.; 
- 02.07.2019 достроково припинені повноваження та звільнено з посади за угодою сторін Голову 
Правління Філенкової З.Ю. і заступника Голови Правління Мельника А.В.; переобрано на посадах 
заступника Голови Правління Загороднього С.А., членів Правління Зубарєва М.О., Гарбовського 
Ю.І.; до складу Правління обрано заступника Голови Правління Сушак І.І.; в.о. Голови Правління 
призначено заступника Голови Правління Загороднього С.А.; 
- 31.10.2019 звільнено начальника Відділу внутрішнього аудиту Лавриненка А.Б. за його власним 
бажанням; затверджено накази про переведення начальника Відділу комплаєнс контролю Демченка 
А.М. на посаду заступника  начальника Відділу внутрішнього аудиту та начальника Управління 
фінансового моніторингу Форостяного В.В. на посаду начальника Відділу комплаєнс контролю; 
- 19.12.2019 – обрання Головою Правління Ликову Л.М. 
 
 Таким чином, діяльність Наглядової ради Банку протягом звітного року була направлена на 
виконання поставлених цілей, виконання рішень Загальних зборів акціонерів, забезпечення 
функціонування системи внутрішнього контролю, контролю за ефективністю функціонування 
системи управління ризиками Банку. 
Прийняття Наглядовою радою оновленої Стратегії розвитку Банку та Бізнес-плану, здійснення 
контролю за їх виконанням зумовили зміни у фінансово-господарській діяльності Банку, 
поліпшення діяльності Банку в цілому, вихід на новий рівень його розвитку. 
Виконавчим оганом Банку є Правління. 
Персональний склад Правління станом на 01.01.2020: 
Голова Правління -  Ликова Людмила Миколаївна 
Заступник Голови Правління -  Загородній Сергій Анатолійович 
Заступник Голови Правління -  Сушак Ірина Григорівна 
Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу – Гарбовський 
Юрій Іванович 
Член Правління -  Зубарєв Максим Олександрович 
Станом на момент підготовки річної інформації до складу Правління входить заступник Голови 
Правління Давидова Ірина Іванівна. 
 
Зміни у персональному складі Правління 
Рішеннями Наглядової ради від: 
 
-   31.05.2019-  достроково припинено повноваження члена Правління Форостяного В.В.; 
- 02.07.2019 - достроково припинені повноваження та звільнено з посади за угодою сторін Голову 
Правління Філенкової З.Ю. і заступника Голови Правління Мельника А.В.; переобрано на посадах 
заступника Голови Правління Загороднього С.А., членів Правління Зубарєва М.О., Гарбовського 
Ю.І.; до складу Правління обрано заступника Голови Правління Сушак І.І.; в.о. Голови Правління 
призначено заступника Голови Правління Загороднього С.А.; 
-  19.12.2019 – обрання Головою Правління Ликову Л.М. з 20.12.2019. 
 
Засідання Правління відбуваються у середньому 3-4 рази на місяць. За 2019 рік відбулось 50 
засідань Правління. Одне із питань, що виноситься регулярно - визначення пов'язаних з Банком осіб 
та затвердження їх переліку.  Також розглядались такі питання: розгляд форм управлінської 
звітності відносно ризиків, на які наражається Банк, розгляд виконання планових показників Бізнес-
моделі, визначення персонального складу комітетів Правління, розгляд звітів про результати 
моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та результати оцінки 
комплаєнс-ризиків, затвердження внутрішніх документів Банку, розгляд питань щодо діяльності 
відділень та ін. Діяльність Правління Банку була спрямована на виконання Стратегії та Бізнес-
плану, визначених Наглядовою радою Банку. 
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Правлінням Банку створені комітети Правління: Комітет з питань управління активами та пасивами 
(КУАП); Тарифний комітет; Кредитний комітет, Комітет з фінансового моніторингу. 
 
Засідання комітетів Правління проводяться не рідше одного разу на місяць.  
 
Засідання КУАП: у 2019 році відбулось 46 засідань. Питання, що розглядались: - затвердження 
платіжного календаря; встановлення лімітів на проведення активних операцій на міжбанківському 
ринку; розгляд управлінської звітності, на які наражається банк; розгляд результатів стрес-
тестування; перегляд ставок по депозитам, затвердження нових депозитних програм, аналіз діючих 
депозитних програм. 
 
Тарифний комітет збирається щомісячно або за необхідності. У 2019 році відбулось 15 засідань 
комітету. Питання, що розглядались:  зміни тарифів або впровадження нових тарифів. 
 
Засідання Кредитного комітету Банку проводяться по мірі необхідності. У 2019 році відбулось 407 
засідань. Розглядались питання: про здійснення активних операцій з клієнтами Банку; про 
здійснення оцінки якості активів та підготовка пропозицій щодо формування резервів на покриття 
можливих збитків від їх знецінення; щодо видів та обсягів забезпечення виконання зобов’язань 
клієнтів за правочинами. 
 
Комітет з фінансового моніторингу щомісяця проводить свої засідання, на яких  розглядає  
результати аналізу фінансових операцій клієнтів, щодо яких виникає підозра; питання за 
результатами відмови від проведення фінансових операцій з клієнтами банку; проблемні питання, 
що виникають під час проведення ідентифікації та вивчення клієнтів; зміни в законодавстві з питань 
фінансового моніторингу;  результати аналізу впровадження нових банківських продуктів та 
пов'язані з ними комплаєнс-ризики фінансового моніторингу. 
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента: 
Система внутрішнього контролю 
Для забезпечення виявлення помилок (недоліків), що виникають під час здійснення банківських 
операцій, та недопущення їх в подальшому в Банку функціонує система внутрішнього контролю, 
що ґрунтується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку із застосуванням трьох ліній 
захисту: перша лінія - на рівні бізнес-підрозділів Банку та підрозділів підтримки діяльності Банку; 
друга лінія - на рівні підрозділу з управління ризиками та Відділу комплаєнс контролю; третя лінія 
- на рівні Відділу внутрішнього аудиту. Працівники Банку в межах своїх функціональних обов'язків 
забезпечують реалізацію процедур внутрішнього контролю. Моніторинг системи внутрішнього 
контролю включає: -перевірку та оцінку адекватності та ефективності системи внутрішнього 
контролю; -перевірку застосування та ефективності процедур управління ризиками та методології 
оцінки ризиків; -перевірку системи менеджменту та фінансової інформації, включаючи систему 
електронної інформації та електронні банківські послуги; -перевірку точності та достовірності 
записів бухгалтерського обліку та фінансових звітів; -перевірку засобів збереження активів; -оцінку 
економічності та ефективності операцій; -тестування, як транзакцій, так і функціонування 
конкретних процедур внутрішнього контролю; -перевірку систем, заснованих для забезпечення 
дотримання правових і регулятивних вимог, кодексів поведінки та проведення в життя методик і 
процедур; -тестування достовірності та своєчасності статистичної звітності; -здійснення 
спеціальних розслідувань, у разі необхідності. Моніторинг системи внутрішнього контролю 
здійснюється щодня під час проведення банківських операцій шляхом здійснення контролю за цими 
операціями (зокрема: дотримання законодавчих актів та внутрішніх документів Банку щодо 
здійснення цих операцій, порядку прийняття рішень про їх здійснення, контроль за повним, 
своєчасним і достовірним відображенням операцій у бухгалтерському обліку та звітності, контроль 
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за збереженням майна Банку, оцінка економічності та ефективності операцій тощо) та у порядку, 
визначеному внутрішніми нормативними документами Банку, що регламентують здійснення 
контролю діяльності Банку (банківських операцій). Результати та пропозиції щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю зазначаються у щоквартальних звітах Наглядовій раді, Комітету з 
управління ризиками, Комітету з питань аудиту та Правлінню банка, а також у звітах про 
аудиторські перевірки. Підтвердженням впровадження та здійснення моніторингу системи 
внутрішнього контролю в банку є розроблення та забезпечення виконання поточних та періодичних 
заходів з моніторингу з метою оцінки впровадження та функціонування компонентів системи 
внутрішнього контролю, а також своєчасна оцінка та інформування керівників підрозділів банку, 
які відповідають за вжиття коригуючих дій, та керівників банку щодо недоліків системи 
внутрішнього контролю. 

 
Система управління ризиками 
Згідно з Положенням про організацію системи управління ризиками в банках України та 
банківських групах, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 
11.06.2018 № 64: Система управління ризиками – сукупність належним чином задокументованих і 
затверджених політики, методик і процедур управління ризиками, які визначають порядок дій, 
спрямованих на здійснення систематичного процесу виявлення, вимірювання, моніторингу, 
контролю, звітування та пом’якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях.  
Банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему управління ризиками з урахуванням 
особливостей своєї діяльності, характеру та обсягів його операцій, профілю ризику та системної 
важливості банку, яка відповідає таким принципам: 1) ефективність – забезпечення об’єктивної 
оцінки розміру ризиків банку та повноти заходів щодо управління ризиками з оптимальним 
використанням фінансових ресурсів, персоналу та інформаційних систем щодо управління 
ризиками банку; 2) своєчасність – забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, 
вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення всіх видів ризиків на всіх 
організаційних рівнях; 3) структурованість – чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з 
управління ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками банку, та їх 
відповідальності згідно з таким розподілом; 4) розмежування обов’язків (відокремлення функції 
контролю від здійснення операцій банку) – уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює 
операції банку та виконує функції контролю; 5) усебічність та комплексність – охоплення всіх видів 
діяльності банку на всіх організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка 
взаємного впливу ризиків; 6) пропорційність – відповідність системи управління ризиками бізнес-
моделі банку, його системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються 
банком; 7) незалежність – свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого 
виконання підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за дотриманням норм 
(комплаєнс) своїх функцій; 8) конфіденційність – обмеження доступу до інформації, яка має бути 
захищеною від несанкціонованого ознайомлення; 9) прозорість – оприлюднення банком інформації 
щодо системи управління ризиками та профілю ризику. Банк створює систему управління ризиками, 
яка має забезпечувати безперервний аналіз ризиків з метою прийняття своєчасних та адекватних 
управлінських рішень щодо пом’якшення ризиків та зменшення пов’язаних із ними втрат (збитків).  
Банк організовує систему управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі обов’язків між 
підрозділами банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту: 1) перша лінія – на рівні бізнес-
підрозділів Банку та підрозділів підтримки діяльності Банку. Ці підрозділи приймають ризики та 
несуть відповідальність за них і подають звіти щодо поточного управління такими ризиками; 2) 
друга лінія – на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням 
норм (комплаєнс); 3) третя лінія – на рівні підрозділу внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки 
ефективності функціонування системи управління ризиками. Суб’єктами системи управління 
ризиками Банку є: 1) Наглядова рада банку; 2) Комітет Наглядової ради банку з управління 
ризиками; 3) Правління банку; 4) Кредитний комітет Правління банку; 5) Комітет Правління банку 
з управління активами та пасивами; 6) інші колегіальні органи банку; 7) підрозділ внутрішнього 
аудиту; 8) підрозділ з управління ризиками; 9) підрозділ контролю за дотриманням норм 
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(комплаєнс); 10) бізнес-підрозділи, ураховуючи підрозділ з роботи з непрацюючими активами 
(workoutunіt), та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).  
 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента: 

Орлова Ольга Олександрівна 49,9225 % 
Орлов Володимир Олександрович 27,0635% 
Орлова Наталія Вікторівна 21,8885 % 
 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента: 
Обмежень немає. 
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: 
До посадових осіб АТ «ЄПБ» відносяться: 
- Голова та члени Наглядової ради; 
- Голова, заступники та члени Правління; 
- Головний бухгалтер;заступник Головного бухгалтера; 
- Голова та члени Ревізійної комісії. 
 
Голова та члени Наглядової ради Банку обираються Загальними зборами акціонерів Банку.  Членами 
ради Банку можуть бути незалежні члени ради Банку (незалежні директори), учасники Банку та 
представники учасників Банку. Припинення повноважень члена Наглядової ради здійснюється за 
рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Статутом Банку передбачені випадки припинення 
повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів, а саме: 
1)  за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні. 
Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком 
відповідної письмової заяви; 
2)  у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку за станом здоров'я – 
повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Наглядової ради 
Банку або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради Банку такої заяви, документа 
від медичної установи; 
3)  у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку – 
повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 
4)  у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 
померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що 
згідно з чинним законодавством України встановлює такий факт; 
5)  у разі його відзиву акціонером, представником якого є член Наглядової ради. Повноваження 
припиняються після перебігу двох тижнів з дати одержання Банком відповідного відзиву акціонера 
Банку; 
6)  у випадку, коли виконання повноважень члена Наглядової ради Банку здійснюється всупереч 
вимогам чинного законодавства України, банківським правилам та/або внутрішнім нормативним 
документам Банку. Повноваження припиняються з дати виникнення таких порушень або з дати 
отримання Банком відповідної інформації; 
7)  у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який 
є представником акціонера; 
8)  у разі втрати незалежним членом Наглядової ради ознак незалежності. 
 
Голова, його заступники та члени Правління обираються та звільняються за рішенням Наглядової 
ради Банку.  
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Головний бухгалтер призначається на посаду на звільняється з посади наказом Голови Правління 
Банку. 
Голова Правління Банку та головний бухгалтер Банку вступають на посаду після їх погодження 
Національним банком України. 
Голова та члени Ревізійної комісії обираються та їхні повноваження припиняються за рішенням 
Загальних зборів акціонерів Банку. 
У разі звільнення посадових осіб, які працюють за трудовим договором,  компенсації виплачуються 
відповідно до трудового законодавства. Додаткова винагорода не передбачається. 
 
9) повноваження посадових осіб емітента: 
Повноваження посадових осіб визначаються: 
Щодо Голови та членів Наглядової ради - Статутом АТ "ЄПБ", Положенням про Наглядову раду 
АТ "ЄПБ", укладеними з ними контрактами або цивільно-правовими договорами; 
щодо Голови, заступників та членів Правління - Статутом АТ "ЄПБ", Положенням про Правління 
АТ "ЄПБ", укладеними контрактами, посадовими інструкціями 
щодо головного бухгалтера - посадовою інструкцією. 
 
Голова та члени Наглядової ради Банку діють в межах повноважень, встановлених Статутом Банку, 
Положенням про Наглядову раду та укладеними трудовими договорами (контрактами) або 
цивільно-правовими договорами. 
Члени Наглядової ради мають право: 
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання 
своїх функцій; 
- у встановлені строки отримувати порядок денний та необхідну інформацію до засідань 
Наглядової ради; 
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Банку відповідно до вимог 
цього Положення; 
- у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Банку; 
- брати участь у засіданнях Загальних зборів та Правління Банку; 
- отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів відповідно до 
процедури та порядку замовлення такої консультації. 
Голова Наглядової ради: 
- керує та організовує роботу Наглядової ради; 
- приймає рішення про скликання засідань Наглядової ради, надання повідомлень про дату, 
час і місце проведення засідань та розповсюдження необхідних матеріалів, визначає порядок денний 
засідань Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради; 
- головує на засіданнях Наглядової ради, організує ведення протоколів засідань Наглядової 
ради; 
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, 
загальний стан Банку та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку; 
- забезпечує належну координацію роботи членів Наглядової ради та їх належну 
поінформованість про діяльність Наглядової ради; 
- після обрання (призначення) Голови та членів Правління Банку підписує від імені Банку  
цивільно-правові або трудові договори (контракти)  з Головою та членами Правління, а також, за 
необхідності, з виконуючим обов’язки Голови Правління відповідно до встановленого порядку; 
- забезпечує проведення ефективної оцінки роботи Наглядової ради. 
 
Голова Правління: 
- керує діяльністю Правління та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, 
Наглядової ради та Правління Банку, визначає порядок денний засідань Правління, скликання та 
проведення засідань Правління Банку; 
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- без довіреності (доручення) представляє інтереси Банку як на території України, так і за її межами 
у відносинах з усіма органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними і 
фізичними особами, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняє від імені Банку 
правочини та здійснює всі юридично значимі дії, підписує будь-які договори та інші документи 
(правочини) Банку, здійснює інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним 
законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням; 
- відповідно до чинного законодавства розпоряджається майном та коштами Банку  відповідно до 
законодавства України, Статуту Банку та цього Положення; 
- для вирішення окремих питань в межах своєї компетенції, видає довіреності на право 
представництва інтересів Банку, вчинення правочинів, на підписання договорів (угод) та інших 
зобов’язань від імені Банку, у тому числі з правом передоручення; 
    - видає в межах своєї компетенції  обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку накази,  
розпорядження та вказівки з питань діяльності Банку та особового складу працівників Банку; 
   - має право внести подання до Наглядової ради Банку щодо заохочення, притягнення до 
матеріальної, дисциплінарної відповідальності заступників Голови Правління, членів Правління 
Банку, а також звільнення (відкликання, усунення) з посад заступників Голови Правління та членів 
Правління; 
      - самостійно наймає та звільняє працівників Банку, за виключенням тих категорій працівників, 
погодження кандидатур яких або призначення і звільнення здійснюється Наглядовою радою Банку; 
вживає до працівників Банку заходи  заохочення, притягнення до матеріальної та дисциплінарної 
відповідальності відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних 
документів Банку; 
         - вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів; 
         - затверджує посадові інструкції працівників Банку, крім тих затвердження яких віднесено до 
компетенції інших органів Банку; 
         - має право брати участь у засіданнях Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку з 
правом дорадчого голосу, виносити у встановленому порядку питання на розгляд Наглядової ради, 
скликати позачергові засідання Наглядової ради Банку; 
         - підписує колективний договір від імені Банку (роботодавця); 
         - .має право вимагати та отримувати від членів Правління Банку та працівників Банку 
документи, а також пояснення з будь-яких питань, що стосуються діяльності Банку; 
         - розподіляє обов’язки між членами Правління Банку та визначає їх повноваження; 
        - підписує (у разі потреби) цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з 
Головою та членами Наглядової ради та / або Ревізійної комісії Банку, якщо інше не визначено 
рішенням Загальних зборів акціонерів Банку; 
         - вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі 
документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Банку в судах 
з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому 
числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет 
позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до 
стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 
Відповідно до організаційної структури Банку Голова Правління безпосередньо здійснює 
керівництво заступниками Голови Правління та членами Правління, Департаментом банківської 
безпеки, Головним бухгалтером, Юридичним управлінням у складі Юридичного відділу та Відділу 
по роботі з непрацюючими активами, Фінансовим управлінням, Відділом управління персоналом, 
Адміністративно-господарським відділом; 
Заступники Голови Правління, члени Правління  здійснюють свою діяльність в межах компетенції, 
визначеної чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, 
укладеними трудовими договорами, посадовою інструкцією та рішеннями Правління.  
Один із заступників Голови Правління, здійснює керівництво: Департаментом розвитку бізнесу та 
організації продажів, до складу якого входять Відділ продажів корпоративного бізнесу та МСБ, 
Відділ продажів роздрібного та карткового бізнесу, Відділ розвитку електронного 



36 
 

банкінгу/eCommerce); Казначейством у складі Департаменту казначейських операцій та Відділу 
неторговельних операцій; Відділом розвитку банківської мережі та відділеннями Банку; 
Інший заступник Голови Правління здійснює керівництво: Департаментом адміністрування та 
розвитку процесів, до якого входять Управління інформаційних технологій з Відділом 
супроводження автоматизованих банківських систем та відділом системного адміністрування, 
Відділ розвитку продуктів, Відділ кредитного адміністрування, Відділ методології; Управлінням 
обслуговування клієнтів з Відділом обслуговування корпоративних клієнтів та МСБ, Відділом 
обслуговування приватних осіб та Відділом касових операцій; Операційним управлінням, до складу 
якого входять Відділ обліку і супроводження банківських операцій, Відділ супроводження 
карткових операцій, Відділ супроводження активних операцій, Відділ супроводження міжнародних 
та казначейських операцій; Відділом валютного контролю; 
Член Правління здійснює керівництво Департаментом кредитування, до складу якого входять 
Управління кредитування з Відділом кредитування приватних клієнтів і Відділом кредитування 
корпоративних клієнтів та Управління документарних операцій з Відділом документарних 
операцій; Відділом по роботі з заставним майном; 
    Член Правління - начальник Відділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник за 
проведення фінансового моніторингу керує Управлінням фінансового моніторингу з Відділом 
фінансового моніторингу. 
         Головний бухгалтер здійснює свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним 
законодавством України, Статутом Банку, посадовою інструкцією. 
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства 
України та міжнародних положень бухгалтерського обліку; організує роботу бухгалтерської 
служби, здійснює контроль за відображенням за рахунками бухгалтерського обліку всіх банківських 
операцій; впроваджує та забезпечує виконання облікової і податкової політики, функціонування 
системи звітності Банку; визначає і впроваджує облікову політику Банку. 
Голова та члени Ревізійної комісії контролюють дотримання Банком законодавства України і 
нормативно-правових актів Національного Банку України; - розглядають звіти зовнішніх та 
внутрішніх аудиторів та готують відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів; - вносять на 
Загальні збори акціонерів Банку або Наглядовій раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, 
віднесених до компетенції Ревізійної комісії Банку, які стосуються безпеки і стабільності Банку та 
захисту інтересів клієнтів. 
 Колективна придатність Наглядової ради та Правління Банку відповідає потребам для  ефективного 
виконання ними покладених функцій та завдань для реалізації Стратегії розвитку та Бізнес-плану. 

1) мета провадження діяльності фінансової установи: 
     Метою діяльності Банку є отримання в інтересах акціонерів прибутку від банківської діяльності 
та інших операцій, здійснення яких не заборонено законодавством України. Предметом та 
напрямом діяльності Банку є надання комплексу банківських послуг, передбачених банківською 
ліцензією Національного банку України.  

2) дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з 
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року: 

Банком дотримується Принципів кодекс корпоративного управління (розміщений на власному веб-
сайті Банку за адресою https://europrombank.kіev.ua/legal_іnfo/). Відхилень не було.  

3) власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік: 

       Власниками істотної участі в АТ "ЄПБ" є фізичні особи: Орлова Ольга Олександрівна, Орлов 
Володимир Олександрович, Орлова Наталія Вікторівна. Всі власники істотної участі відповідають 
встановленим законодавством вимогам. Протягом року склад не змінювався. 
4) склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею 
комітети: 
Персональний склад Наглядової ради АТ «ЄПБ» станом на 01.01.2020: 
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Скічко Олександр Іванович  - Голова Наглядової  ради, представник акціонера Орлова В.О. 
Войтух Олександр Михайлович – представник акціонера Банку Орлової О.О. 

Басацька Світлана Станіславівна – представник акціонера Орлової Н.В. 

Дубас Андрій Богданович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Кузовкін Іван Володимирович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Перелигін Єгор Євгенович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Храмих Олена Вікторівна – представник акціонера Банку Орлової О.О.  

Персональний склад комітетів Наглядової ради АТ «ЄПБ» станом на 01.01.2020: 
Комітет з питань аудиту 
Голова Комітету – Перелигін Є.Є.. 
Члени Комітету –  Кузовкін І.В. 
                                 Басацька С.С. 
 
Комітет з управління ризиками 
Голова Комітету – Дубас А.Б. 
Члени Комітету –  Кузовкін І.В. 
                                Войтух О.М. 
 
Зміни у складі Наглядової ради протягом 2019 року. 
            Станом на 01.01.2019 діяв склад Наглядової ради, обраний позачерговими Загальними 
зборами акціонерів від 14.12.2018:  
Мітіна Ніна Веніамінівна – Голова Наглядової ради, представник акціонера Орлової О.О. 
Басацька Світлана Станіславівна – член Наглядової  ради, представник акціонера Орлової Н.В. 
Скічко Олександр Іванович  - член Наглядової  ради, представник акціонера Орлова В.О. 
Федорущенко Ольга Михайлівна – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Дроздов Микола Васильович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Денисенко Анатолій Володимирович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор). 
 
  Позачерговими Загальними зборами акціонерів від 11.06.2019 достроково припинено 
повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку та обрано новий склад у кількості 6  осіб: 
Мітіна Ніна Веніамінівна – Голова Наглядової ради, представник акціонера Орлової О.О. 
Басацька Світлана Станіславівна – член Наглядової  ради, представник акціонера Орлової Н.В. 
Скічко Олександр Іванович  - член Наглядової  ради, представник акціонера Орлова В.О. 
Федорущенко Ольга Михайлівна – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Дубас Андрій Богданович  – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Перелигін Єгор Євгенович – – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 

      09.10.2019 Голова Наглядової ради Мітіна Н.В. звільнена за власним бажанням без рішення 
Загальних  зборів акціонерів. Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку 10.10.2019 
Наглядова рада була переобрана. До складу Наглядової ради Банку строком на 1 рік обрані: 

Скічко Олександр Іванович  - Голова Наглядової  ради, представник акціонера Орлова В.О. 
Войтух Олександр Михайлович – представник акціонера Банку Орлової О.О. 

Басацька Світлана Станіславівна – представник акціонера Орлової Н.В. 

Дубас Андрій Богданович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Кузовкін Іван Володимирович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Перелигін Єгор Євгенович – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) 
Храмих Олена Вікторівна – представник акціонера Банку Орлової О.О.  
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5)склад виконавчого органу фінансової установи та його зміна за рік: 
Персональний склад Правління станом на 01.01.2020: 
Голова Правління -  Ликова Людмила Миколаївна 
Заступник Голови Правління -  Загородній Сергій Анатолійович 
Заступник Голови Правління -  Сушак Ірина Григорівна 
Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу – Гарбовський 
Юрій Іванович 
Член Правління -  Зубарєв Максим Олександрович 
 
Станом на момент підготовки річної інформації до складу Правління входить заступник Голови 
Правління Давидова Ірина Іванівна. 
 
Зміни у складі Правління протягом 2019 року: 
Станом на 01.01.2019 до складу Правління входили: 
Голова Правління – Філенкова Зоя Юріївна 
Заступник Голови Правління – Мельник Андрій Васильович 
Член Правління – Зубарєв Максим Олександрович 
Член Правління – Форостяний Владислав Вікторович 
 
Рішенням Наглядової ради Банку: 
- від 04.04.2019 переобрано склад Правління у зв’язку із закінченням його повноважень: на строк до 
04.07.2019 до складу Правління обрані Голова Правління Філенкова З.Ю., заступник Голови 
Правління Мельник А.В., члени Правління Зубарєв М.О., Форостяний В.В.; 
- від 31.05.2019 до складу Правління Банку обрані  заступник Голови Правління Загородній С.А. та 
член Правління Гарбовський Ю.І.; достроково припинено повноваження члена Правління 
Форостяного В.В.; 
- від 02.07.2019 достроково припинені повноваження та звільнено з посади за угодою сторін Голову 
Правління Філенкової З.Ю. і заступника Голови Правління Мельника А.В.; переобрано на посадах 
заступника Голови Правління Загороднього С.А., членів Правління Зубарєва М.О., Гарбовського 
Ю.І.; до складу Правління обрано заступника Голови Правління Сушак І.І.; в.о. Голови Правління 
призначено заступника Голови Правління Загороднього С.А.; 
- від 19.12.2019 – обрання Головою Правління Ликову Л.М. 
 
Головний бухгалтер 
Наказом Голови Правління від 25.06.2018 № 83-К виконуючого обов’язки головного бухгалтера 
Сургучову Людмилу Вікторівну з 25.06.2018 призначено на посаду головного бухгалтера 
безстроково після погодження Національним банком України її кандидатури як головного 
бухгалтера Банку. 
Протягом 2019 року змін на посаді головного бухгалтера не було. 
 
6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи 
внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди фінансовій установі або клієнтам цієї 
установи: 
 
Порушень внутрішніх правил членами Наглядової ради та Правління банку не було. 
 
7) заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу: 
До Банку протягом 2019 року застосовані заходи впливу: Головним управлінням ДФС у м. Києві у 
вигляді штрафів  та Національним банком України у вигляді застереження та штрафів. 
До членів Наглядової ради Банку та Правління органами державної влади заходи впливу не 
застосовувались. 
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8) розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової 
установи: 
Винагорода Голові Наглядової ради, Голові, його заступникам та членам Правління  виплачувалась 
відповідно до укладених трудових договорів у вигляді посадових окладів. Членам Наглядової ради 
винагорода виплачувалась відповідно до умов цивільно-правових договорів. Винагорода 
виплачувалась у грошовій формі, оплата в натуральній формі не передбачена. Загальна сума 
винагороди Голові та членам Наглядової ради у 2019 році склала  2 889 650,10 грн. Загальна сума 
винагороди Голові, його заступникам, членам Правління склала - 2 335 095,33 грн. 
 
9) значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року: 
 
На діяльність Банку впливали такі фактори ризику: загальна ситуація в країні, воєнні дії на сході 
України. 
 
10) наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики: 
 
Система управління ризиками 
Згідно з Положенням про організацію системи управління ризиками в банках України та 
банківських групах, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 
11.06.2018 № 64: Система управління ризиками – сукупність належним чином задокументованих і 
затверджених політики, методик і процедур управління ризиками, які визначають порядок дій, 
спрямованих на здійснення систематичного процесу виявлення, вимірювання, моніторингу, 
контролю, звітування та пом’якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях.  
Банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему управління ризиками з урахуванням 
особливостей своєї діяльності, характеру та обсягів його операцій, профілю ризику та системної 
важливості банку, яка відповідає таким принципам: 1) ефективність – забезпечення об’єктивної 
оцінки розміру ризиків банку та повноти заходів щодо управління ризиками з оптимальним 
використанням фінансових ресурсів, персоналу та інформаційних систем щодо управління 
ризиками банку; 2) своєчасність – забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, 
вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення всіх видів ризиків на всіх 
організаційних рівнях; 3) структурованість – чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з 
управління ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками банку, та їх 
відповідальності згідно з таким розподілом; 4) розмежування обов’язків (відокремлення функції 
контролю від здійснення операцій банку) – уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює 
операції банку та виконує функції контролю; 5) усебічність та комплексність – охоплення всіх видів 
діяльності банку на всіх організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка 
взаємного впливу ризиків; 6) пропорційність – відповідність системи управління ризиками бізнес-
моделі банку, його системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються 
банком; 7) незалежність – свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого 
виконання підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за дотриманням норм 
(комплаєнс) своїх функцій; 8) конфіденційність – обмеження доступу до інформації, яка має бути 
захищеною від несанкціонованого ознайомлення; 9) прозорість – оприлюднення банком інформації 
щодо системи управління ризиками та профілю ризику. Банк створює систему управління ризиками, 
яка має забезпечувати безперервний аналіз ризиків з метою прийняття своєчасних та адекватних 
управлінських рішень щодо пом’якшення ризиків та зменшення пов’язаних із ними втрат (збитків).  
Банк організовує систему управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі обов’язків між 
підрозділами банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту: 1) перша лінія – на рівні бізнес-
підрозділів Банку та підрозділів підтримки діяльності Банку. Ці підрозділи приймають ризики та 
несуть відповідальність за них і подають звіти щодо поточного управління такими ризиками; 2) 
друга лінія – на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням 
норм (комплаєнс); 3) третя лінія – на рівні підрозділу внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки 
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ефективності функціонування системи управління ризиками. Суб’єктами системи управління 
ризиками Банку є: 1) Наглядова рада банку; 2) Комітет Наглядової ради банку з управління 
ризиками; 3) Правління банку; 4) Кредитний комітет Правління банку; 5) Комітет Правління банку 
з управління активами та пасивами; 6) інші колегіальні органи банку; 7) підрозділ внутрішнього 
аудиту; 8) підрозділ з управління ризиками; 9) підрозділ контролю за дотриманням норм 
(комплаєнс); 10) бізнес-підрозділи, ураховуючи підрозділ з роботи з непрацюючими активами 
(workoutunіt), та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).  
 
11) результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а 
також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 
 
Система внутрішнього контролю 
Для забезпечення виявлення помилок (недоліків), що виникають під час здійснення банківських 
операцій, та недопущення їх в подальшому в Банку функціонує система внутрішнього контролю, 
що ґрунтується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку із застосуванням трьох ліній 
захисту: перша лінія - на рівні бізнес-підрозділів Банку та підрозділів підтримки діяльності Банку; 
друга лінія - на рівні підрозділу з управління ризиками та Відділу комплаєнс контролю; третя лінія 
- на рівні Відділу внутрішнього аудиту. Працівники Банку в межах своїх функціональних обов'язків 
забезпечують реалізацію процедур внутрішнього контролю. Моніторинг системи внутрішнього 
контролю включає: -перевірку та оцінку адекватності та ефективності системи внутрішнього 
контролю; -перевірку застосування та ефективності процедур управління ризиками та методології 
оцінки ризиків; -перевірку системи менеджменту та фінансової інформації, включаючи систему 
електронної інформації та електронні банківські послуги; -перевірку точності та достовірності 
записів бухгалтерського обліку та фінансових звітів; -перевірку засобів збереження активів; -оцінку 
економічності та ефективності операцій; -тестування, як транзакцій, так і функціонування 
конкретних процедур внутрішнього контролю; -перевірку систем, заснованих для забезпечення 
дотримання правових і регулятивних вимог, кодексів поведінки та проведення в життя методик і 
процедур; -тестування достовірності та своєчасності статистичної звітності; -здійснення 
спеціальних розслідувань, у разі необхідності. Моніторинг системи внутрішнього контролю 
здійснюється щодня під час проведення банківських операцій шляхом здійснення контролю за цими 
операціями (зокрема: дотримання законодавчих актів та внутрішніх документів Банку щодо 
здійснення цих операцій, порядку прийняття рішень про їх здійснення, контроль за повним, 
своєчасним і достовірним відображенням операцій у бухгалтерському обліку та звітності, контроль 
за збереженням майна Банку, оцінка економічності та ефективності операцій тощо) та у порядку, 
визначеному внутрішніми нормативними документами Банку, що регламентують здійснення 
контролю діяльності Банку (банківських операцій). Результати та пропозиції щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю зазначаються у щоквартальних звітах Наглядовій раді, Комітету з 
управління ризиками, Комітету з питань аудиту та Правлінню банка, а також у звітах про 
аудиторські перевірки. Підтвердженням впровадження та здійснення моніторингу системи 
внутрішнього контролю в банку є розроблення та забезпечення виконання поточних та періодичних 
заходів з моніторингу з метою оцінки впровадження та функціонування компонентів системи 
внутрішнього контролю, а також своєчасна оцінка та інформування керівників підрозділів банку, 
які відповідають за вжиття коригуючих дій, та керівників банку щодо недоліків системи 
внутрішнього контролю. 
 
12) факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір: 
 
Факти відчуження активів, що перевищує встановлений у Статуті Банку розмір, протягом 2019 року 
відсутні. 
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13) результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір: 
 
Купівлі-продажу активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Банку 
розмір, не здійснювалось. 
 
14) операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи 
чи іншого об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною 
таємницею: 
 

Операції з пов`язаними особами здійснювались відповідно до чинного законодавства та 
нормативно-правових актів Національного банку України. Наглядовою радою Банку затверджений 
внутрішньобанківський документ - Порядок здійснення операцій із пов’язаними з АТ «ЄПБ» 
особами.  

 Банк відповідно до вимог чинного законодавства України встановлює наступні критерії 
віднесення контрагентів Банку до пов'язаних осіб:  

1) контролери Банку; 
2) особи, які мають істотну участь у Банку, та особи, через яких ці особи здійснюють 

опосередковане володіння істотною участю у Банку; 
3) керівники Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів 

Банку; 
4) споріднені та афілійовані особи Банку, у тому числі учасники банківської групи; 
5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах Банку; 
6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими 

особами Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб; 
7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1 - 6 цього пункту; 
8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цьому пункті, є керівниками або 

власниками істотної участі; 
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, 

та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через 
трудові, цивільні та інші відносини. 

При визначенні пов’язаних з Банком осіб ураховуються також ознаки визначення фізичних 
або юридичних осіб такими, що пов’язані з Банком особами, встановлені Положенням про 
визначення пов’язаних із Банком осіб, затвердженим постановою Правління Національного банку 
України від 12.05.2015 № 315 зі змінами. 

Рішення про визначення особи, пов'язаною з Банком, приймається Правлінням Банку. 

Операціями, які вимагають визначення Банком приналежності клієнта/контрагента до 
пов’язаних з Банком осіб, є:  

-Активні операції - операції з розміщення ресурсів Банку, які обліковуються за активними 
балансовими рахунками Банку або за активними рахунками позабалансового обліку. До таких 
операцій належать усі види кредитних операцій, операції з розміщення коштів на 
кореспондентських рахунках в інших банках, операції з придбання цінних паперів, інші активні 
банківські операції, уключаючи нараховані за всіма цими операціями доходи. 

До таких операцій належать: 
1) розміщення депозитів в інших банках; 
2) надання кредитів, у тому числі за врахованими векселями; 
3) факторингові операції, фінансовий лізинг, боргові цінні папери; 
4) придбання акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; 
5) операції, внаслідок яких виникає дебіторська заборгованість; 
6) розміщення коштів Банку у розрахунки; 
7) гарантії, поручительства, акредитиви, авалі та акцепти, що надані банком; 
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8) надання Банком зобов'язань з кредитування банкам та іншим клієнтам. 
-Комісійні операції (операції щодо яких Банк отримує комісійні доходи); 
-Депозитні операції, до яких належать пасивні  операції  Банку, що  пов'язані  із  залученням  Банком 
коштів Клієнтів у тимчасове користування (залучення строкових депозитів, укладення угод на 
обслуговування поточного рахунку, продаж депозитних сертифікатів тощо); 

-Інші операції Банку фінансового характеру. 

 Банк забезпечує здійснення належного контролю за операціями з пов'язаними з Банком 
особами. 
              Угоди, що здійснюються з пов'язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, 
що не є поточними ринковими умовами. Угоди, укладені Банком із пов'язаними з ним особами на 
умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення у 
судовому порядку.   
Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема: 

1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів; 
2) придбання у пов'язаної з Банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною; 
3) здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної з Банком особи, яку Банк не здійснив би в 

інше підприємство; 
4) оплата товарів і послуг пов'язаної з Банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за 

таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані; 
5) продаж пов'язаній з Банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку Банк отримав 

би від продажу такого майна іншій особі; 
6) нарахування процентів та комісійних за послугами, наданими Банком пов'язаним із ним 

особам, які є меншими, ніж звичайні; 
7) нарахування процентів за вкладами (депозитами), залученими Банком від пов'язаних із ним 

осіб, які є більшими, ніж звичайні. 
Відсоткова ставка за кредитними операціями вважається звичайною, якщо вона встановлена для 
всіх позичальників на стандартних умовах, визначених Банком, та може бути застосована за 
операціями з будь-якими особами, які не є пов’язаними з Банком.  
Відсоткова ставка за депозитними операціями вважається звичайною, якщо вона встановлена для 
всіх вкладників на стандартних умовах, визначених Банком, та може бути застосована за операціями 
з будь-якими особами, які не є пов’язаними з Банком. 
Комісійна ставка за угодою (незалежно від видів програм, які діють у Банку) вважається звичайною, 
якщо за цією ставкою (або меншою за неї), Банк має укладені угоди щодо надання аналогічних 
послуг Клієнтам, які не є пов’язаними особами Банку. 
Тарифи за  товари  та  послуги,  що  надані Банку, вважаються звичайними, якщо Банк сплачує за 
такими тарифами (або більшими від них) за аналогічні  товари  та  послуги  Клієнтам, які не є 
пов’язаними з Банком особами.  
Прийняття рішення щодо проведення операції з Клієнтами, що визнані пов’язаними з Банком 
особами:   

 у випадку визначення Кредитним комітетом умов укладення угоди за активною операцією, 
як таких, що є поточними ринковими умовами, рішення щодо проведення активної операції  
приймається Кредитним комітетом; 

 якщо сума кредитної операції або сума всіх вимог Банку до контрагента або групи пов'язаних 
контрагентів, усіх пов'язаних з Банком осіб та всіх фінансових зобов'язань, наданих Банком 
щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з Банком осіб, а також 
операції щодо відступлення/придбання права вимоги за кредитним договором, - дорівнює 
або перевищує 10% регулятивного капіталу Банку, рішення щодо проведення операції, 
прийняте Кредитним комітетом, передається на затвердження Наглядовій раді Банку; 

 Наглядова рада Банку затверджує рішення щодо надання кредиту пов'язаним з Банком 
особам та приймає рішення щодо врегулювання заборгованості пов'язаних із Банком осіб, 
величина якого перевищує 1% регулятивного капіталу Банку (фізичній особі); 
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 з метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами 
прийняття рішень Кредитним комітетом та Наглядовою радою Банку про надання Банком 
кредиту, позики, гарантії чи поручительства такій особі здійснюється з урахуванням 
внутрішньобанківського ліміту кредитування пов’язаних з Банком осіб, що встановлюється 
(у разі потреби) Кредитним комітетом Банку за поданням Підрозділу з управління ризиками 
з урахуванням вимог та обмежень, встановлених діючим законодавством та нормативно-
правовими актами Національного банку України; 

 у випадку визначення Тарифним комітетом Банку або Комітетом з питань управління 
активами та пасивами Банку умов укладення угоди як поточних ринкових, рішення щодо 
проведення операції приймається таким комітетом. 
 

 
16) інформація про зовнішнього аудитора фінансової установи, призначеного протягом року: 
Протягом року Наглядова рада Банку приймала рішення про визначення зовнішнього аудитора та 
укладення з ним договору про перевірку фінансової звітності: 
10.07.2019 - з ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль» (проміжної фінансової звітності) 
26.09.2019 – з ТОВ «МФА» (річної фінансової звітності) 
22.10.2019 -  скасовано рішення Наглядової ради від 26.09.2019 щодо визначення ТОВ «МФА» 
аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг із проведення обов’язкового аудиту 
фінансової звітності за рік, що закінчується 31.12.2019, та іншої інформації щодо фінансово-
господарської діяльності АТ «ЄПБ»; такою фірмою визначено та укладено договір з Товариство з 
обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ». 
 
17) діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 
загальний стаж аудиторської діяльності - 29 років 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі - вперше 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року: 
перевірка проміжної фінансової звітності (здійснювалась ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»). 
 
Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього 
аудитора  не було. 
 
Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років: Банком укладались 
договори: у 2015 році -  з ТОВ "АФ "АНАЛІТИК-ПАРТНЕРИ", у 2016 році - з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»,  у 2017-2018 роках 
-  з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аваль", у 2019 році – з 
ТОВ «КИЇВАУДИТ». 
 
Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, 
виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг – відсутні. 
 
 
18) захист фінансовою установою прав та інтересів споживачів фінансових послуг, зокрема: 
 
наявність механізму розгляду скарг: 

В Банку затверджено та діє Положення про порядок приймання, реєстрації, розгляду 
звернень громадян в АТ «ЄПБ», яке визначає порядок організації роботи з розгляду звернень 
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