Титульний аркуш
30.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7805/10-III
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Головний юрисконсульт
(посада)

Раєвська О.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2020 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20034231
4. Місцезнаходження: 04119, Київ, вул. Бiлоруська, 11
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)4958888, (044)4958888
6. Адреса електронної пошти: info@piraeusbank.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://www.piraeusbank.ua/ru/regular_i
nformation.html

30.10.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X
X

X

X
X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
1. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається,
оскiльки Банк здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
2. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент здiйснює
банкiвську дiяльнiсть.
3. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Банк не є емiтентом облiгацiй.
4. Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не є емiтентом iнших цiнних
паперiв.
5. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки Банк не здiйснюється
випуск зазначених цiнних паперiв.
6. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки дана посада
вiдсутня. Проте, згiдно п. 12.13 Статуту Банку Наглядова Рада у встановленому порядку має
право обрати корпоративного секретаря.
7. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається,
оскiльки протягом звiтного перiоду Банком не було вчинено таких правочинiв.
8. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi Банком правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається у зв'язку з їх вiдсутнiстю.
9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки Банк
не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
10. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається у зв'язку з тим, що не було
зареєстровано даних дiй.
11. Iнформацiя про замiну управителя не надається, оскiльки посада управителя в Банку
вiдсутня.
12. Iнфомацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки Банк не є емiтентом iпотечних
сертифiкатiв.
13. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається у зв'язку з
тим, що Банк не здiйснював випуск/опрацiї з iпотечними активами.
14. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним

консолiдованим iпотечним боргом не надається у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював випуск
iпотечних сертифiкатiв.
15. Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не надається у
зв'язку з тим, що Банк не є емiтентом iпотечних активiв.
16. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не надається у зв'язку з
тим, що Банк не є емтентом iпотечних облiгацiй.
17. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, не
надається у зв`язку з тим, що Банк не є емiтентом iпотечних облiгацiй.
18. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення
нових iпотечних активiв до складу потечного покриття не надається у зв`язку з тим, що Банк
не є емiтентом потечних облiгацiй.
19. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв, не надається у зв`язку з тим, що Банк не випускав iпотечних активiв.
20. Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/аранта), що
здiйснює забезпчення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб`єктом забезпечення
окремо) не надається, оскiльки Банк не здiйснював забезпчення випуску боргових цiнних
паперiв.
21. Iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов`язань за якими здiйснюється шляхом передачi об`єкта (частини об`єкта)
житлового будiвництва, не надається, оскiльки Банк не є емiтентом цiльових облiгацiй,
виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами житлового будiвництва.
22. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку не надається, оскiльки емiтент складає фiнансову звiтнiсть за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2020
року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Дата проведення державної реєстрації
30.04.1994
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
2531346940
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Правлiння
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
ПIРЕУС БАНК С.А. (PIRAEUS BANK
S.A.)
Науково-виробничий продовольчий
комплекс "Приднiпров'я"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАМП"
Приватне промислово-будiвельне
пiдприємство "Агрорембуд"
Мале пiдприємство науково-виробнича
фiрма "Рiпор"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Джемiнi, ЛТД"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ганн Ко, ЛТД"
Кооператив "Ерзац"
Бiлоконь Микола Васильович
Войтенко Галина Євгенiївна
Воюш Володимир Дмитрович
Дагаєва-Сiдорова Тетяна Юрiївна
Кривопiшин Олексiй Мефодiйович
Кузнецова Людмила Кирилiвна
Кутас Iван Филимонович
Максименко Анатолiй Сергiйович

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа
10564, Грецiя, м. Афiни,
вул.АМЕРIКIС, 4/4
18000, Україна, Черкаська обл., м.
Черкаси, вул.Смiлянська, 163
18003, Україна, Черкаська обл., м.
Черкаси, вул. Енгельса, 118
18000, Україна, Черкаська обл., м.
Черкаси, вул. Козацька,7, кв.460
18000, Україна, Черкаська обл., м.
Черкаси, вул. Сурiкова, 12-а
18000, Україна, Черкаська обл., м.
Черкаси р-н, м. Черкаси, вул.
Смiлянська,118
18000, Україна, Черкаська обл., м.
Черкаси, бульвар Шевченка, 45
18000, Україна, Черкаська обл., м.
Черкаси, вул. Паризької комуни, 37, кв.
7а

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
225501000
14192187
21382276
14190731
14192109
21352157
14184914
0000000000

Музакiс Iлiас
Новак Марк Йосипович
Померко Альона Володимирiвна
Попов Володимир Васильович
Савченко Володимир Олександрович
Сецько Костянтин Геннадiйович
Шатравко Петро Iларiонович

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
362
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
UA823000010000032003101601026
3) поточний рахунок
UA823000010000032003101601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
5) IBAN
UA903000010000000032006101601
6) поточний рахунок
UA903000010000000032006101601

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
17.10.2011 Нацiональний банк України

1
2
Право надання банкiвських
91
послуг, визначених частиною
третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть"
Опис
Лiцензiя, видана НБУ, дiє безстроково
Генеральна лiцензiя на
91-2
08.02.2013 Нацiональний банк України
здiйснення валютних операцiй
Опис
Лiцензiя, видана НБУ, дiє безстроково
Лiцензiя на здiйснення
Серiя АЕ № 28.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
Професiйної дiяльностi на ринку
294548
паперiв та фондового ринку
цiнних паперiв - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Брокерська дiяльнiсть
Опис
Термiн дiї необмежений починаючи з 29.10.2014 р.
Лiцензiя на здiйснення
Серiя АЕ
28.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
Професiйної дiяльностi на ринку
№294549
паперiв та фондового ринку
цiнних паперiв - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.

Дилерська дiяльнiсть
Опис
Лiцензiя на здiйснення
депозитарної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи
Опис
Лiцензiя на здiйснення
депозитарної дiяльност на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування
Опис
Лiцензiя на здiйснення
депозитарної дiяльност на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв пенсiйних
фондiв
Опис

Термiн дiї необмежений починаючи з 29.10.2014 р
Серiя АЕ № 17.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
263333
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з 12.10.2013 р
Серiя АЕ № 17.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
263334
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з 12.10.2013 р.
Серiя АЕ № 17.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
263335
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з 12.10.2013 р.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Наумов Сергiй Володимирович
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, радник Наглядової Ради
7. Опис
Наглядовою Радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ" 23.09.2020
р.(протокол №26_20) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ" Наумова Сергiя Володимировича
згiдно його заяви про звiльнення за власним бажанням вiд 22.09.2020 р. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не мала.
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Музакiс Iлiас
3. Рік народження
1974
4. Освіта

вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Правлiння Банку
7. Опис
Згiдно рiшення Наглядової Ради Банку вiд 15.09.2020 р. (протокол 24_20) п. Iлiаса
Музакiса переобрано на посаду Члена Правлiння Банку на новий строк повноважень тривалiстю
5 рокiв. Згiдно рiшення Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК
МКБ" вiд 23.09.2020 р.(протокол №26_20) п. Iлiаса Музакiса призначено Виконуючим обов`язки
Голови Правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Васильєва Тетяна Юрiївна
3. Рік народження
1974
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Головний бухгалтер
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
1. Посада
Член Правлiння, директор Операцiйно-органiзацiйного департаменту
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Стахурська Iрина Iгорiвна
3. Рік народження
1972
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Директор Операцiйно-органiзацiйного
департаменту
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Хрiстос Бугiуклiс
3. Рік народження
1962
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Наглядової Ради (незалежний директор)
7. Опис
Рiшенням Наглядової Ради Банку вiд 22.07.2020 р. (протокол №18_20 вiд 22.07.2020 р.) п.
Хрiстоса Бугiуклiса (Christos Bougiouklis) призначено Членом Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК
МКБ" з 23.07.2020 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.
1. Посада
Член Правлiння, CRO
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Сотникова Тетяна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Правлiння Банку
7. Опис
Згiдно рiшення Наглядової Ради Банку вiд 15.09.2020 р. (протокол 24_20) п. Сотникова
Тетяна переобрана на посаду Члена Правлiння Банку на новий строк повноважень тривалiстю 4
(чотири) мiсяцi, до 25 сiчня 2021 р. Згiдно рiшення Наглядової Ради Банку вiд 21.09.2020 р.
(протокол 25_20) п. Сотникова Тетяна переобрана на посаду Члена Правлiння Банку на новий
строк повноважень з 25.09.2020 р. по 25.03.2021 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Голова Наглядової Ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiрiакопулос Яннiс
3. Рік народження
1962
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Голова Наглядової Ради
7. Опис
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись
18 вересня 2020 року (Протокол 3/09 вiд 18.09.2020), у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про
дострокове припинення повноважень Голови Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" п.
Яннiса Кiрiакопулоса у зв'язку iз переобранням складу Наглядової Ради. Позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись 18 вересня 2020 року
(Протокол 3/09 вiд 18.09.2020) у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про обрання Головою
Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" п. Яннiса Кiрiакопулоса - представника акцiонера
Банку - ПIРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада
Член Наглядової Ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Хрiстос Бугiуклiс
3. Рік народження
1962
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Euroconsultants S.A., 094372028, Генеральний
директор, Член Виконавчого комiтету Правлiння
7. Опис
22.07.2020 достроково припинено повноваження Члена Наглядової Ради (незалежного
директора) п. Хрiстоса Бугiуклiса (Christos Bougiouklis) вiдповiдно до його заяви вiд 09.07.2020
р. за власним бажанням.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не мала.
1. Посада
Член Наглядової Ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Агкоп Мардiкян
3. Рік народження
1950
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
44
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Наглядової Ради
7. Опис
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись
18 вересня 2020 року (Протокол 3/09 вiд 18.09.2020), у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про

дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" п.
Агкопа Мардiкяна у зв'язку iз переобранням складу Наглядової Ради. Позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись 18 вересня 2020 року
(Протокол 3/09 вiд 18.09.2020) у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про обрання Членом
Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (незалежним директором) п. Агкопа Мардiякяна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада
Член Наглядової Ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Георгiос Георгунтзос
3. Рік народження
1949
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ, 20034231, Член Наглядової Ради
7. Опис
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись
18 вересня 2020 року (Протокол 3/09 вiд 18.09.2020), у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про
дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" п.
Георгiоса Георгунтзоса у зв'язку iз переобранням складу Наглядової Ради. Позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись 18 вересня 2020 року
(Протокол 3/09 вiд 18.09.2020) у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про обрання Членом
Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (незалежним директором) п. Георгiоса Гергунтзоса.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада
Член Наглядової Ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ангелов Емiл
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Наглядової Ради
7. Опис
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись
18 вересня 2020 року (Протокол 3/09 вiд 18.09.2020), у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про
дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" п. Емiла

Ангелова у зв'язку iз переобранням складу Наглядової Ради.Позачерговими Загальними зборами
акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись 18 вересня 2020 року (Протокол 3/09 вiд
18.09.2020) у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ
"ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС
БАНК МКБ" п. Емiла Ангелова Ангелова - представника акцiонера Банку - ПIРЕУС БАНК С.А.
(Piraeus Bank S.A.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.
1. Посада
Член Наглядової Ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ефстратiос Хатзiстефанiс
3. Рік народження
1970
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Rodial LTD, 03734993, Директор, Фiнансовий директор та власник 50%
7. Опис
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi вiдбулись
18 вересня 2020 року (Протокол 3/09 вiд 18.09.2020) у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про
обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (незалежним директором) п.
Ефстратiоса Хатзiстефанiса. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Георгiос Марiнопулос
3. Рік народження
1968
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПIРЕУС БАНК С.А., 225501000, Директор з планування бiзнесу та зв`язкам з iнвесторами
7. Опис
Згiдно рiшення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку вiд 30.06.2020 (протокол №
2/06) достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної Комiсiї п. Георгiоса Марiнопулоса
(Mr. George Marinopoulos) з дати державної реєстрацiї Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" в
новiй редакцiї. Державну реєстрацiю Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" проведено 04.08.2020
р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не мала.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Георгiос Сеодосiу

3. Рік народження
1967
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПIРЕУС БАНК С.А, 225501000, Директор мiжнародних банкiвських та непрофiльних
активiв
7. Опис
Згiдно рiшення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку вiд 30.06.2020 (протокол №
2/06) достроково припинено повноваження Члена Ревiзiйної Комiсiї п. Георгiоса Сеодосiу (Mr.
George Theodosiou) з дати державної реєстрацiї Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" в новiй
редакцiї. Державну реєстрацiю Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" проведено 04.08.2020
р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не мала.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Яннiс Псiхунтакiс
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПIРЕУС БАНК С.А., 225501000, Директор
7. Опис
Згiдно рiшення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку вiд 30.06.2020 (протокол №
2/06) достроково припинено повноваження Члена Ревiзiйної Комiсiї п. Яннiса Псiхунтакiса (Mr.
Yannis Psihountakis) з дати державної реєстрацiї Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" в новiй
редакцiї. Державну реєстрацiю Статуту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" проведено 04.08.2020
р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не мала.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Банк 1
Банк 1
Банк 1
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
177637

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.09.2020
30.09.2020
28.08.2020

28301
49700
99636

3,2
2,5
2,6

22.01.2021
22.01.2021
02.11.2020

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

-

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

692

X

X

X

0

X

X

X
X

2470895
2649224

X
X

X
X

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
12.11.2015 134/1/2015

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000089411

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
10
25313469 2531346940
100
проста
рні іменні
4
бездокумент
арна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках
не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери не проходили
процедуру лiстингу/делiстингу на фондових бiржах.
Свiдоцтво про реєстрацiї випуску акцiй №134/1/2015 видано 17.12.2015р. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" протягом звiтного перiоду не проводив
додаткового розмiщення акцiй.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК 13066"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
05475179
4. Місцезнаходження
02094, м.Київ, вул. Червоногвардiйська, будинок 34
5. Опис
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" має iстотну участь (15,1454%).
Права, що належать АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" щодо управлiння передбаченi законодавством
України та Статутом ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНИК 13066".
ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНИК 13066" перебуває в станi припинення.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
26.06.2020

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
Рада Банку

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
300 000

5
2 986 243

6
10,06

Предмет
правочину

7
Операцiї з
розмiщення
вiльних
коштiв Банку
в депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України

Дата
вчинення
правочину

8
10.07.2020

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
30.06.2020

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди
на вчинення
значних правочинів

10
https://www.piraeusba
nk.ua/ua/special_infor
mation.html

Опис:
26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах,
визначенихнормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання
лiквiдностi банкiвської системи.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 300000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 10,06%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.
2
26.06.2020
Наглядова
350 000
2 986 243
11,72
Операцiї з
17.07.2020
30.06.2020
https://www.piraeusba
Рада Банку
розмiщення
nk.ua/ua/special_infor
вiльних
mation.html
коштiв Банку
в депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах,
визначенихнормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання
лiквiдностi банкiвської системи.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 350000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 11,72%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.
3
26.06.2020
Наглядова
350 000
2 986 243
11,72
Операцiї з
Рада Банку
розмiщення
вiльних
коштiв Банку

24.07.2020

30.06.2020

https://www.piraeusba
nk.ua/ua/special_infor
mation.html

в депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах,
визначенихнормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання
лiквiдностi банкiвської системи.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 350000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 11,72%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.
4
26.06.2020
Наглядова
300 000
2 986 243
10,06
Операцiї з
14.08.2020
30.06.2020
https://www.piraeusba
Рада Банку
розмiщення
nk.ua/ua/special_infor
вiльних
mation.html
коштiв Банку
в депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах, визначених
нормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi
банкiвської системи.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 300000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 10,06%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.
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Опис:
26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах,
визначенихнормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання
лiквiдностi банкiвської системи.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 360000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 12,06%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.
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28.08.2020

30.06.2020

https://www.piraeusba
nk.ua/ua/special_infor
mation.html

Нацiонального
банку України
Опис:
26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах, визначених
нормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi
банкiвської системи.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 300000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 10,06%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.
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Опис:
26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах, визначених
нормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi
банкiвської системи.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 300000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 10,06%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.
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26.06.2020 Наглядовою Радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) (протокол засiдання Наглядової № 16_20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину (значних правочинiв) з Нацiональним банком України в рамках Публiчної пропозицiї НБУ та вiдповiдної заяви Банку про приєднання до умов Єдиного договору
банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України на перiод з 30.06.2020 до дати затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, а саме: операцiї (операцiй) з розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України в сумi, яка
не перевищує 746 млн. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, на умовах, визначених
нормативно-правовими та розпорядчими актами Нацiонального банку з питань застосування Нацiональним банком стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi
банкiвської системи.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 300000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2019 рiк) - 2 986 243 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 10,06%.
Загальна кiлькiсть голосiв - "5" голосiв iз п'яти; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - "5"; кiлькiсть голосiв, що голосували "проти" - "0".
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину Статутом Банку не передбаченi.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
12.11.2015

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

4
UA4000089411

5
-

6
Обмеження вiдсутнi

7
-

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі
Дата
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

1
2
3
4
5
6
7
12.11.
134/1/2015
UA4000089411
253 134 694
10
253 134 694
11 558
2015
Опис:
У вiдповiдностi до п. 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06 липня 2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв (акцiонер) протягом
року з дня набрання чинностi Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ "ПIРЕУС
БАНК МКБ") договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у
цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери (акцiї) такого власника (акцiонера), якi дають право на участь в органах емiтента (зокрема, на
загальних зборах учасникiв Банку) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента (зокрема, на загальних зборах учасникiв Банку).

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст
їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

2

3

1000

932 858

635 291

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

30 375
1 671 517
424 056
0

19 524
1 379 409
767 604
0

1070

0

0

1080

2 366

3 790

1090

5 758

5 758

1100
1110
1120
1130
1140

26 915
0
94 196
4 293
28 716

27 286
0
83 760
2 339
19 535

1150

279

2 335

1990
1999

71 169
3 292 498

39 612
2 986 243

2000
2010

323 148
2 208 459

253 269
1 986 502

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
240
0
0
14 544
15 063
14 900
0
0

0
492
0
0
14 013
32 135
20 244
0
0

2990
2999

72 870
2 649 224

41 175
2 347 830

3000
3010

2 531 347
0

2 531 347
0

1990

2990

Незареєстрований статутний капітал
3020
0
0
Інший додатковий капітал
3030
0
0
Резерви та інші фонди банку
3040
0
0
Резерви переоцінки
3050
11 746
8 572
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3060
-1 899 819
-1 901 506
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
3490
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
3490
643 274
638 413
Неконтрольована частка
3500
0
0
Усього власного капіталу
3999
643 274
638 413
Усього зобов'язань та власного капіталу
9999
3 292 498
2 986 243
Примітки: Можливостi програмного забезпечення Емкон:Звiт не спiвпадають з вимогами складання
Промiжного скороченого звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:
1.Назви статтей у Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан (Баланс) на 30.09.2020 в програмi
Емкон:Звiт не вiдповiдають назвам у Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан за 3-ий квартал
2020 року:
"Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" має назву "Кредити та аванси клiєнтам";
"Цiннi папери в портфелi банку на продаж" має назву "Цiннi папери";
"Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття" має назву "Активи отримуванi
для продажу";
"Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток" має назву "Передоплата з поточного
податку на прибуток";
"Вiдстрочений податковий актив" має назву "Вiдстрочений актив з податку на прибуток";
"Основнi засоби та нематерiальнi активи" роздiлено на двi статтi "Нематерiальнi активи" та "Примiщення
та обладнання";
"Активи - усього за додатковими статтями" має назву "Активи з права використання";

"Кошти банкiв" має назву "Заборгованiсть перед iншими банками";
"Зобов'язання - усього за додатковими статтями" має назву "Оренднi зобовязання";

"Власний капiтал" має назву "Капiтал";
"Статутний капiтал" має назву "Акцiонерний капiтал";
"Iнший додатковий капiтал" має назву "Додатковий капiтал";
"Резерви переоцiнки" роздiлено на двi статтi "Резерв переоцiнки цiнних паперiв" та "Резерв переоцiнки
примiщень";
"Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" має назву "Накопичений дефiцит";
"Усього зобов'язань та власного капiталу" має назву "Всього зобов'язань та капiталу";

2. Деякi статтi Промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс) на 30.09.2020 в програмi
Емкон:Звiт згрупованi:
- стаття балансу в программi Емкон:Звiт "Основнi засоби та нематерiальнi активи" складається з двох
статей у фiнансовiй звiтностi за 3-ий квартал 2020 року у звiтi про фiнансовий стан - "Нематерiальнi
активи" та "Примiщення та обланання". Показник "Нематерiальнi активи" станом на 30.09.2020 р. - 18
793 тис. грн., станом на 31.12.2019 р. - 11 256 тис. грн., показник "Примiщення та обладнання" станом
на 30.09.2020 р. - 75 403 тис. грн., станом на 31.12.2019 р. - 72 504 тис. грн.;
- стаття Рiчного звiту про фiнансовий стан (Баланс) на 30.09.2020 в програмi Емкон:Звiт "Резерви
переоцiнки" складається з двох статей у фiнансовiй звiтностi за 3-ий квартал 2020 року у звiтi про
фiнансовий стан - "Резерв переоцiнки цiнних паперiв " та "Резерв переоцiнки примiщень". Показник
"Резерв переоцiнки цiнних паперiв" станом на 30.09.2020 р. - 4 892 тис. грн., станом на 31.12.2019 р. - 1
718 тис. грн. показник "Резерв переоцiнки примiщень" станом на 30.09.2020 р. - 6 854 тис. грн., станом на
31.12.2019 р. - 6 854 тис. грн.;

3. З Промiжним скороченим звiтомом про фiнансовий стан додатково можна ознайомитись на
https:www.piraeusbank.ua
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2020 року

Керівник

Тодосiєнко В.О. т. + 380 (44) 495 8888, вн.
72011
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.о. Голови Правлiння Iлiас
Музакiс
(підпис, ініціали, прізвище)
Т.в.о. Головного бухгалтера
Облакевич А.П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
222 682
-55 400

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід (Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників

2
1000
1005

3
206 043
-54 944

1010

151 099

167 282

1020

-4 951

-7 599

1030

146 148

159 683

1040
1045

86 988
-19 436

93 797
-19 715

1050

480

1 351

1060

-282

385

1070

0

0

1080
1090

8 051
-5

7 265
250

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

0

0

1140

0

0

1150

0

0

1160

-132

1 085

1170
1180
1190

-1 797
-217 957
0

9 409
-220 037
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
2 058
Витрати на податок на прибуток
1510
-371
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
1 687
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
0
у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
3 174
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
3 174
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
3 174

0

0
33 473
-6 025
0
0
27 448

0
0

0

0
0
0
800
0
0
0

0

0
0
800
800

Усього сукупного доходу за рік
2999
4 861
28 248
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
3010
1 687
27 448
неконтрольованій частці
3020
0
0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
3210
4 861
28 248
неконтрольованій частці
3220
0
0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4110
0,00000
0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4120
0,00000
0,00000
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4210
0,00000
0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4220
0,00000
0,00000
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4310
0,00666
0,10843
за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4320
0,00000
0,00000
просту акцію за рік
Примітки: Можливостi програмного забезпечення Емкон:Звiт не спiвпадають з вимогами складання
Промiжного скороченого звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:
1. Назви статтей Промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про
фiнансовi результати) за 3 квартал 2020 року в програмi Емкон:Звiт не вiдповiдають назвам у
Промiжному скороченому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 3 квартал 2020 року:
"Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в
iнших банках" має назву "Формування резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв";
"Чистий процентний дохiд (Чистi процентнi витрати) пiсля створення резерву пiд знецiнення кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках" має назву "Чиста процентна маржа пiсля вирахування
резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв ";

"Комiсiйнi доходи" має назву "Доходи за виплатами та комiсiйними";
"Комiсiйнi витрати" має назву "Витрати за виплатами та комiсiйними";
"Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi" має
фiнансових iнструментiв";

назву "Результат вiд похiдних

"Результат вiд операцiй з iноземною валютою" має назву "Результат вiд торгових операцiй з iноземною
валютою";
"Чисте (збiльшення) зменшення резервiв за зобов'язаннями" має назву "Вiдрахування до резерву за
зобов'язаннями";
"Прибуток/(збиток) за рiк" має назву "ПРИБУТОК за ПЕРIОД";
"СТАТТI, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФIКОВАНI В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:" має назву "Статтi, що

можуть бути надалi рекласифiкованi до прибуткiв або збиткiв ";
"Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" має назву " Цiннi папери: Прибутки мiнус
збитки, що виникли протягом перiоду";
"Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування" має назву "Iншi сукупнi прибутки/ (збитки) за перiод";
"Усього сукупного доходу за рiк" має назву "Всього сукупних ДОХОДIВ за ПЕРIОД;
" чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк" має назву "Чистий прибуток на одну просту
акцiю (у гривнях на одну акцiю за перiод)".

2.У Промiжному скороченому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати) за 3 квартал 2020 року та за 3 квартал 2019 року в програмi Емкон:Звiт немає статтi
"Результат вiд модифiкацiй фiнансових активiв", яка є у Промiжному скороченому звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд. Вiдповiдно, сума по цiй статтi станом на 30 вересня 2020 року та на 30
вересня 2019 року включається до статтi "Iншi операцiйнi доходи"(у сумi "-" 3 839 тис. грн. та 908 тис.
грн, вiдповiдно).

3. З Промiжним скороченим звiтом про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд додатково можна
ознайомитись на https:www.piraeusbank.ua
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2020 року

Керівник

Тодосiєнко В.О. т. + 380 (44) 495 8888, вн.
72011
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.о. Голови Правлiння Iлiас
Музакiс
(підпис, ініціали, прізвище)
Т.в.о. Головного бухгалтера
Облакевич А.П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля

2
1000

3
2 531 347

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
2

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
607 605

10
0

11
607 605

0

0

0

0

7 673

-1 931 41
7

607 605

0

607 605

0
0
0

0
800
0

27 448
0
0

27 448
800
0

0
0
0

27 448
800
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

0
0

0
-2

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

5
0

6
0

7
7 673

8
-1 931 41
7

0

0

0

0

2 531 347

2

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320

0

1330

усього

продаж
анулювання

1354
1358

0
2 531 347

0
0

0
0

Об'єднання компаній
1360
0
0
0
Дивіденди
1370
0
0
0
Залишок на кінець попереднього
2000
2 531 347
0
0
періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
2200
0
0
0
інший сукупний дохід
2205
0
0
0
Амортизація резерву переоцінки
2300
0
0
0
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
2310
0
0
0
та інших фондів
Незареєстрований статутний
2320
0
0
0
капітал
Операції з акціонерами
2330
0
0
0
Емісія акцій:
номінальна вартість
2340
0
0
0
емісійний дохід
2345
0
0
0
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
2350
0
0
0
продаж
2354
0
0
0
анулювання
2358
0
0
0
Об'єднання компаній
2360
0
0
0
Дивіденди
2370
0
0
0
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
9990
0
0
0
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
9999
2 531 347
0
0
періоду
Примітки: Можливостi програмного забезпечення Емкон:Звiт не спiвпадають з
дiючим законодавством, зокрема:

0
0

0
8 473

0
-1 903 96
7
0
0
-1 901 50
6

0
635 853

0
0

0
635 853

0
0
0

0
0
8 572

0
0
638 413

0
0
0

0
0
638 413

0
0
0

0
3 174
0

1 687
0
0

1 687
3 174
0

0
0
0

1 687
3 174
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

11 746

-1 899 81
643 274
0
643 274
9
вимогами складання Промiжного скороченого звiту, якi визначено

1.Назви статтей у Промiжному скороченому звiтi про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 3 квартал 2020 року в програмi Емкон:Звiт

не вiдповiдають назвам у Промiжному скороченому звiтi про змiни у власному капiталi за 3 квартал 2020 року:
"Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку)" має назву "Залишок на 1 сiчня 2019 року";
" iнший сукупний дохiд" має назву "Iншi сукупнi збитки за рiк ";
"емiсiйний дохiд" має назву "Переведення прибутку вiд початкового визнання фiнансування, отриманого вiд материнської компанiї у категорiю
накопиченого дефiциту ";
"Анулювання" має назву "Залишок на 30 вересня 2019 р.";

"Залишок на кiнець попереднього перiоду" має назву "Залишок на 1 сiчня 2020 року";
"Залишок на кiнець звiтного перiоду" має назву "Залишок на 30 вересня 2020 року".

2.Назви колонок у Промiжному скороченому звiтi про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 3 квартал 2020 року в програмi Емкон:Звiт не
вiдповiдають назвам у Промiжному скороченому звiтi про змiни у власному капiталi за 3 квартал 2020 року:
"статутний капiтал" має назву "Акцiонерний капiтал";
"емiсiйнi рiзницi та iнший додатковий капiтал" має назву "Додатковий капiтал";
"резерви переоцiнки" роздiлено на колонки "Резерв переоцiнки цiнних паперiв" та "Резерв переоцiнки примiщень";
"нерозподiлений прибуток" має назву "Накопичений дефiцит";
"усього" має назву "Всього капiталу".
3. Деякi колонки Промiжного скороченого звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 3 квартал 2020 року згрупованi:
- колонка Промiжного скороченого звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 3 квартал 2020 року в программi Емкон:Звiт "резерви
переоцiнки" складається з двох колонок у Промiжному скороченому звiтi про змiни у власному капiталi за 3 квартал 2020 року - "Резерв переоцiнки
цiнних паперiв" та "Резерв переоцiнки примiщень":

Показник "Резерв переоцiнки цiнних паперiв" станом на 30.09.2020 р. - 4 892 тис. грн., станом на 31.12.2019 р. - 1 718 тис. грн., станом на 30.09.2019 р. 144 тис. грн. станом на 31.12.2018 р. - "-"656 тис. грн.
Показник "Резерв переоцiнки примiщень " станом на 30.09.2020р. - 6 854 тис.грн., станом на 31.12.2019 р. -6 854 тис. грн., станом на 30.09.2019 р. - 8 329
тис. грн., станом на 31.12.2018 р. - 8 329 тис. грн.

4. З Промiжним скороченим звiтом про змiни у власному капiталi додатково можна ознайомитись на https:www.piraeusbank.ua
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2020

Керівник

Тодосiєнко В.О. т. + 380 (44) 495 8888, вн. 72011

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

В.о. Голови Правлiння Iлiас
Музакiс
(підпис, ініціали, прізвище)
Т.в.о. Головного бухгалтера
Облакевич А.П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

2

3

1010
1015
1020
1025

216 738
-57 875
86 818
-19 675

222 310
-49 658
93 976
-19 225

1060

0

0

1070

1 192

1 375

1080
1100
1110
1120
1800

7 437
1 140
-121 312
-70 892
0

6 993
1 975
-116 951
-73 913
0

1510

43 571

66 882

1600

0

0

1610

0

0

1620

52 947

-49 845

1630

0

0

1640

-6 934

-34

1650

-197 640

-85 590

1660

-1 652

-739

1670
1680
1690

33
10 172
18 252

-8
722
209 507

1700

0

0

1710

0

0

1720

-1 050

-9 776

1730

-1 453

63

1999

-83 754

131 182

2010

-35 390 876

-35 567 048

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
2020
35 687 000
35 803 857
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
2030
0
0
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
2040
0
0
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
2050
0
0
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
2060
0
0
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
2070
0
0
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
2 056
0
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
0
0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
2 151
23 860
Придбання основних засобів
2110
-14 714
-17 871
Надходження від реалізації основних засобів
2120
346
306
Придбання нематеріальних активів
2130
-10 534
-7 941
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
0
0
Дивіденди, що отримані
2150
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
2999
275 429
235 163
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
0
0
Емісія привілейованих акцій
3020
0
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
0
0
Викуп власних акцій
3040
0
0
Продаж власних акцій
3050
0
0
Отримання субординованого боргу
3060
0
0
Погашення субординованого боргу
3070
-20 495
-15 849
Отримання інших залучених коштів
3080
0
0
Повернення інших залучених коштів
3090
-253
-152
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
0
0
Надходження від продажу частки участі без втрати
3110
0
0
контролю
Дивіденди, що виплачені
3120
0
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
3999
-20 748
-16 001
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
5100
126 201
-81 567
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
5200
297 128
268 777
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
5300
635 959
482 209
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
933 087
750 986
Примітки: Можливостi програмного забезпечення Емкон:Звiт не спiвпадають з вимогами складання
Промiжного скороченого звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:
1.Назви статтей Промiжного скороченого звiту про рух грошових коштiв за прямим методом за 3
квартал 2020 року в програмi Емкон:Звiт не вiдповiдають назвам у Промiжному скороченому звiтi про
рух грошових коштiв (за прямим методом) за 3 квартал 2020 року :

"Процентнi доходи, що отриманi" має назву "Проценти отриманi";
"Процентнi витрати, що сплаченi" має назву "Проценти сплаченi";
"Комiсiйнi доходи, що отриманi" має назву "Виплати та комiсiйнi отриманi";
"Комiсiйнi витрати, що сплаченi" має назву "Виплати та комiсiйнi сплаченi";
"Результат операцiй з фiнансовими похiдними iнструментами" має
похiдних фiнансових iнструментiв";
"Результат операцiй з iноземною валютою" має
iноземною валютою";

назву "Доходи отриманi вiд

назву "Доходи отриманi вiд торгових операцiй з

"Iншi отриманi операцiйнi доходи" має назву "Iншi операцiйнi доходи отриманi";
"Виплати на утримання персоналу, сплаченi" має назву "Витрати, пов'язанi з персоналом, сплаченi";

"Чисте (збiльшення)/зменшення торгових цiнних паперiв" має назву "Чисте збiльшення цiнних паперiв,
що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток";
"Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв" має
(збiльшення)/зменшення кредитiв та авансiв клiєнтам";
"Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв
заборгованостi перед iншими банками";

банкiв"

має

назву

"Чисте

назву

"Чисте

збiльшення/(зменшення)

"Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" має назву "Придбання цiнних паперiв";
"Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" має назву "Надходження вiд
реалiзацiї та погашення цiнних паперiв";
"Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi" має
iнвестицiйної нерухомостi";

назву "Надходження вiд продажу

"Придбання основних засобiв" має назву "Придбання примiщень та обладнання";
"Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв" має назву "Надходження вiд продажу примiщень та
обладнання";
"Надходження вiд реалiзацiї асоцiйованих компанiй" має назву "Надходження вiд продажу активiв,
утримуваних на продаж";
"Погашення субординованого боргу" має назву "Погашення орендних зобов'язань ";
"Повернення iнших залучених коштiв" має назву "Погашення iнших залучених коштiв ";

"Вплив змiн офiцiйного курсу Нацiонального банку України на грошовi кошти та їх еквiваленти" має
назву "Вплив змiни курсiв iноземних валют на грошовi кошти та їх еквiваленти";

2.З Промiжним скороченим звiтом про рух грошових коштiв (за прямим методом) додатково можна
ознайомитись на https:www.piraeusbank.ua
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2020 року

Керівник

Тодосiєнко В.О. т. + 380 (44) 495 8888, вн.
72011
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.о. Голови Правлiння Iлiас
Музакiс
(підпис, ініціали, прізвище)
Т.в.о. Головного бухгалтера
Облакевич А.П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
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операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
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Примітки до фінансової звітності
за 3 квартал 2020 року
1.
Вступ.

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi ("Закон про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть") за перiод з 1 сiчня по 30 вересня 2020 фiнансового року АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - "Банк").
Банк зареєстрований в Українi та є резидентом України. Банк є приватним акцiонерним товариством з
вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою акцiй, що їм належать, i був утворений вiдповiдно до
законодавства України. Банк був утворений як вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до
законодавства України та зареєстрований Нацiональним банком України (далi - "НБУ") у сiчнi 1994 року
за його попередньою назвою Банк "Левада". У березнi 1999 року назву Банку було змiнено на ВАТ
"Мiжнародний комерцiйний банк". У вереснi 2007 року Piraeus Bank S.A. (Афiни) завершив процес
придбання 99,6% акцiонерного капiталу ВАТ "Мiжнародний комерцiйний банк". У березнi 2008 року
назву Банку було змiнено на ВАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ". У березнi 2010 року Банк був
перереєстрований у публiчне акцiонерне товариство вiдповiдно до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" та змiнив свою назву на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС
БАНК МКБ". У листопадi 2018 року Банк був перереєстрований у приватне акцiонерне товариство та
змiнив свою назву на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ".
Станом на 30 вересня 2020 року та 31 грудня 2019 року безпосередньою материнською компанiєю Банку
та контролюючою стороною Банку є Piraeus Bank S.A. (Афiни), якому належить 99,99% акцiй Банку.
Станом на 30 вересня 2020 року та 31 грудня 2019 року 26,42% акцiй Piraeus Bank S.A. (Афiни) володiє
Hellenic Financial Stability Fund, решта 73,58% акцiй розподiлено мiж акцiонерами (фiзичними та
юридичними особами), жоден з яких не володiє, прямо чи опосередковано, бiльше нiж 10% простих
акцiй. Також немає простих акцiй, що давали б їх власникам особливi права контролю.
Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйнi банкiвськi операцiї та обслуговування
фiзичних осiб в Українi. Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї НБУ з лютого 1994 року.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйне свiдоцтво № 025), що дiє
вiдповiдно до Закону України № 4452-VI "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" вiд 23
лютого 2012 року (зi змiнами). Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує повернення
вкладникам депозитiв до 200 тисяч гривень на одну особу (31 грудня 2019 року - 200 тисяч гривень) у
випадку лiквiдацiї банку.
Станом на 30 вересня 2020 року Банк має 16 вiддiлень, що обслуговують клiєнтiв, (31 грудня 2019 року
- 17 вiддiлень) на територiї України.
Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi Банку:
вул. Iллiнська, 8, корпус 7, м. Київ, 04070, Україна.
Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, якщо не
зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом Банку 30 жовтня 2020 року.
2.

Умови, в яких працює Банк.

На противагу перiоду стабiлiзацiї (2016-2019 роки) у 2020 роцi українська економiка падала головним
чином внаслiдок скорочення зовнiшнього та iнвестицiйного попиту. Прогнозне зменшення реального
ВВП складає 6,0% за 2020 рiк (2019: фактичний рiст на 3,6%), iнфляцiя у вереснi у рiчному вимiрi мала
невисокий рiвень у розмiрi 2,3% (вересень 2019: 7,5%), нацiональна валюта девальвувала на 19% щодо
долару США та євро у порiвняннi iз початком року. Україна продовжує обмежувати свої полiтичнi та
економiчнi зв'язки iз Росiєю, беручи до уваги анексiю Криму, автономної республiки у складi України, а
також збройний конфлiкт iз сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. В
результатi цього українська економiка продовжує переорiєнтовуватись на ринок Європейського Союзу
("ЄС"), реалiзуючи весь потенцiал Поглибленої та всеосяжної зони вiльної торгiвлi iз ЄС. Для
подальшого сприяння провадження господарської дiяльностi в Українi Нацiональний банк України
("НБУ"), починаючи з 20 червня 2019 року, лiквiдував вимогу щодо обов'язкового продажу надходжень в
iноземнiй валютi, вiдмiнив усi лiмiти на репатрiацiю дивiдендiв iз липня 2019 року та поступово
знижував свою облiкову ставку, вперше за останнi два роки, з 18,0% в квiтнi 2019 року до 6,0% у червнi
2020 року. Облiкова ставка залишається на рiвнi 6,0% на кiнець вересня 2020.
Рiвень макроекономiчної невизначеностi в Українi за 9 мiсяцiв 2020 року продовжував залишатися
високим у силу iснування значної суми державного боргу, яка пiдлягатиме погашенню у 2020-2021
роках, що вимагає мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього та зовнiшнього фiнансування в умовах, коли на
ринках країн, якi розвиваються, виникає все бiльше проблем iз джерелами фiнансування. Водночас,
Україна успiшно пройшла через перiод президентських та парламентських виборiв. Усi новобранi органи
влади продемонстрували свої намiри у питаннях запровадження реформ для стимуляцiї економiчного
зростання iз одночасним забезпеченням макро-фiнансової стабiльностi та лiбералiзацiєю економiчного
середовища. Цi змiни призвели, окрiм iншого, до пiдвищення довгострокового рейтингу дефолту
емiтента в iноземнiй та нацiональнiй валютi, присвоєного Українi рейтинговим агентством Fitch, iз
показника "B-" до "B", iз позитивним прогнозом.
В червнi 2020 року Україна уклала угоду з Мiжнародним валютним фондом ("МВФ") на 18 мiсяцiв на 5
млрд. доларiв США, з яких вже отримала 2,1 млрд. доларiв США, отримання подальших трашiв
залижить вiд виконання Україною умов щодо проведення структурних реформ.
Крiм цього, на початку 2020 року у свiтi став швидко поширюватися новий коронавiрус (COVID-19), що
призвело до того, що Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я ("ВООЗ") у березнi 2020 року оголосила про
початок пандемiї. Заходи, якi вживають багато країн для стримування поширення COVID-19, призводять
до значних операцiйних складнощiв для багатьох компанiй i завдають iстотного впливу на свiтовi
фiнансовi ринки. Оскiльки ситуацiя швидко розвивається, COVID-19 може iстотно вплинути на
дiяльнiсть багатьох компанiй у рiзних секторах економiки, включно, але не обмежуючись, порушенням
операцiйної дiяльностi у результатi призупинення або закриття виробництва, порушенням ланцюгiв
постачань, карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням фiнансування.
Окрiм того, Банк може зiштовхнутися з iще бiльшим впливом COVID-19 у результатi його негативного
впливу на глобальну економiку та основнi фiнансовi ринки. Iстотнiсть впливу COVID-19 на операцiйну
дiяльнiсть Банку великою мiрою залежить вiд тривалостi та поширення впливу вiрусу на свiтову та
українську економiку.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики

Основа подання iнформацiї. Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ"), прийнятих Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi - "РМСБО"), та тлумачень, випущених
Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (надалi - "КТМФЗ"), зокрема МСБО 34
"Промiжна фiнансова звiтнiсть" та повинна розглядатись разом iз фiнансовою звiтнiстю банку за
фiнансовий рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на
первiсне визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку примiщень,
незавершеного будiвництва, iнвестицiйної нерухомостi, фiнансових активiв для подальшого продажу i
фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат. Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки
цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв,
поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше.
Принцип подальшої безперервної дiяльностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi
припущення, що Банк здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому
майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку в
Українi.
Фiнансовi активи - класифiкацiя. Всi фiнансовi активи залежно вiд визначеної Банком бiзнес-моделi та
характеристик передбачених договором грошових потокiв класифiкуються за наступними категорiями:

"

фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

"
фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший
сукупний дохiд, якi в свою чергу подiляються на пiдкатегорiї:

-

з правом подальшої рекласифiкацiї у прибутки чи збитки;

-

без права подальшої рекласифiкацiї у прибутки чи збитки;

"
фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки.

З метою коректного визначення категорiї, за якою мають класифiкуватись фiнансовi активи, Банк
проводить наступнi тестування та оцiнки: "визначення бiзнес-моделi" - оцiнка, за допомогою якої Банк
визначає мету утримання портфелю фiнансових активiв; тест характеристик передбачених договором
грошових потокiв - тест, за допомогою якого аналiзуються характеристики передбачених договором
грошових потокiв фiнансового активу. За результатами визначення бiзнес-моделi та результатами тесту
характеристик передбачених договором грошових потокiв визначається класифiкацiя фiнансового
активу.
Термiн "бiзнес-модель" визначає те, яким чином Банк управляє фiнансовими активами з метою
отримання грошових потокiв. Бiзнес-модель визначається провiдним управлiнським персоналом Банку та
звичайно характеризує дiяльнiсть Банку, яку вiн проводить з метою досягнення поставлених цiлей.
Визначаються 2 основнi бiзнес-моделi: 1) бiзнес-модель "утримання фiнансових активiв для отримання

передбачених договором грошових потокiв"; 2) бiзнес-модель "утримання фiнансових активiв для
отримання передбачених договором грошових потокiв або продажу".
Бiзнес-модель "утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових
потокiв" передбачає управлiння фiнансовими активами з метою отримання грошових потокiв,
передбачених договором, протягом термiну дiї фiнансового iнструменту. Не є порушенням дотримання
умов зазначеної бiзнес-моделi продаж фiнансових активiв: у зв'язку зi збiльшенням кредитного ризику
фiнансового активу (наявнiсть прострочення за будь-яким платежем за договором понад 90 днiв); у
зв'язку зi збiльшенням ризику концентрацiї портфелю вiдповiдних фiнансових активiв; за умови, що
продаж вiдбувається близько до дати погашення фiнансового активу (для короткострокових фiнансових
активiв - не бiльше 30 календарних днiв до дати погашення, для довгострокових активiв - не бiльше 90
календарних днiв до дати погашення) i надходження вiд продажу вiдрiзняються вiд грошових потокiв, що
залишилися, не бiльше, нiж на 5%; за умови, що продаж вiдбувається нечасто (не частiше, нiж 1 раз на
рiк) та у незначних розмiрах (менше 1% вiд середньої балансової вартостi вiдповiдного портфелю
фiнансових iнструментiв до вирахування оцiночних резервiв за звiтний перiод); внаслiдок "стресової"
подiї (наприклад, необхiднiсть продажу викликана змiнами у законодавствi, виникнення необхiдностi в
отриманнi грошових коштiв для здiйснення термiнового платежу тощо).
Бiзнес-модель "утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв
або продажу" застосовується, якщо провiдний управлiнський персонал приймає рiшення, що управлiння
фiнансовими активами здiйснюється з метою отримання грошових потокiв, передбачених договором, або
продажу таких фiнансових активiв. Ця бiзнес-модель застосовується у випадку, коли
Банк здiйснює бiльш частi продажi фiнансових активiв, нiж це дозволяється для бiзнес-моделi
"утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв" або в разi,
якщо головними цiлями бiзнес-моделi є управлiння щоденною лiквiднiстю, забезпечення певного рiвня
дохiдностi, встановлення вiдповiдностi термiнiв дiї фiнансових активiв термiнам дiї фiнансових
зобов'язань, коштами яких вони фiнансуються, що пiдтверджується як аналiзом вiдповiдних ризикiв, що
притаманнi такому портфелю фiнансових активiв, так i попереднiм досвiдом, очiкуваннями та
встановленими ключовими показниками ефективностi для бiзнес-пiдроздiлiв, що управляють ним.
В разi, якщо борговий фiнансовий актив не утримується в межах наведених вище бiзнес-моделей, то
такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки.
Банк визначає бiзнес-модель не для кожного активу, а на рiвнi груп фiнансових активiв, якими управляє у
сукупностi для досягнення певної бiзнес-цiлi.
Для визначення того, чи можуть фiнансовi активи бути класифiкованi як фiнансовi активи, якi
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю або як фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, є проходження "тесту характеристик
передбачених договором грошових потокiв". Для проходження даного тесту мають виконуватись вимоги
щодо того, що умови договору стосовно фiнансового активу передбачають отримання передбачених
договором грошових потокiв, якi є виключно погашенням основної суми заборгованостi та процентiв на
непогашену частину основної суми заборгованостi. Для цiлей проходження "тесту характеристик
передбачених договором грошових потокiв" пiд основною сумою заборгованостi розумiють справедливу
вартiсть фiнансового активу пiд час первiсного визнання, що змiнюється протягом дiї фiнансового активу
у разi здiйснення платежiв у рахунок погашення основної суми заборгованостi, а проценти на
непогашену основну суму включать компенсацiю вартостi грошей у часi, кредитного ризику, пов'язаного
з основною сумою заборгованостi протягом визначеного промiжку часу, компенсацiю iнших базових
ризикiв (лiквiдностi тощо) та адмiнiстративних витрат, а також частки прибутку (маржу), як це зазначено
у внутрiшнiх документах Банку. Залежнiсть грошових потокiв за договором вiд ризикiв або умов, якi не
пов'язанi з базовими умовами кредитування, таких як вплив на грошовi потоки змiни цiн на iнструменти
капiталу або на сировиннi товари, є ознаками не проходження "тесту характеристик передбачених

договором грошових потокiв". Договори, що включають умови левериджу, похiднi iнструменти завжди
не проходять "тест характеристик передбачених договором грошових потокiв" та мають оцiнюватись за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки. "Тест характеристик
передбачених договором грошових потокiв" треба проводити за умовами на дату первiсного визнання
фiнансового iнструменту, а також в разi його суттєвої модифiкацiї, яка призводить до припинення
визнання старого та первiсного визнання нового фiнансового iнструмента.
Внесення змiн до умов договору за фiнансовим iнструментом вважається суттєвою модифiкацiєю, якщо
вiдбувається: змiна валюти фiнансового iнструменту (крiм випадкiв, коли вiдбувається змiна валюти за
фiнансовим iнструментом з одночасним частковим погашенням та прощенням решти фiнансового
iнструменту пiсля такої змiни); змiна типу вiдсоткової ставки (з фiксованої на плаваючу або навпаки);
перегляд умов за фiнансовим iнструментом, який не є кредитно-знецiненим, в результатi якого
дисконтована теперiшня вартiсть грошових потокiв за нових умов, включаючи будь-якi сплаченi та
отриманi комiсiї та дисконтованi iз застосуванням первiсної ефективної ставки вiдсотка, вiдрiзняються
щонайменше на 10% вiд дисконтованої теперiшньої вартостi решти грошових потокiв за первiсних умов;
значнi змiни умов договору, якi призвели б до не проходження "тесту характеристик передбачених
договором грошових потокiв".
В разi здiйснення суттєвої модифiкацiї фiнансового iнструменту Банк припиняє визнання старого
фiнансового iнструменту та визнає новий фiнансовий iнструмент.
Фiнансовi активи, якi утримуються в межах бiзнес-моделi "утримання фiнансових активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв" та якi успiшно пройшли "тест характеристик передбачених
договором грошових потокiв" класифiкуються до категорiї фiнансових активiв, якi оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу, так само, як i похiднi фiнансовi iнструменти не можуть бути
класифiкованi до цiєї категорiї, оскiльки автоматично не проходять "тест характеристик передбачених
договором грошових потокiв". Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, пiсля
початкового визнання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi
на суму сформованих оцiночних резервiв. Процентнi доходи, якi визнаються iз застосуванням ефективної
ставки вiдсотка, початковi оцiночнi резерви та подальшi змiни у розмiрi оцiночних резервiв
вiдображаються у складi доходiв або витрат.
Фiнансовi активи, якi утримуються в межах бiзнес-моделi "утримання фiнансових активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв або продажу" та якi успiшно пройшли "тест характеристик
передбачених договором грошових потокiв", класифiкуються до категорiї фiнансових активiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд. Процентнi
доходи, якi визнаються iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, початковi оцiночнi резерви та
подальшi змiни у розмiрi оцiночних резервiв, а також переоцiнка в зв'язку зi змiною офiцiйного
обмiнного курсу (для боргових фiнансових iнструментiв в iноземнiй валютi) вiдображаються у складi
доходiв або витрат. На дату припинення визнання або рекласифiкацiї з категорiї фiнансових активiв,
оцiнюваних за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, накопичена
переоцiнка фiнансового iнструменту переноситься з iншого сукупного доходу до складу доходiв або
витрат. Банк має право на власний розсуд пiд час первiсного визнання iнвестицiй в iнструменти капiталу
класифiкувати їх до категорiї фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через iнший сукупний дохiд, причому дане рiшення не може бути скасоване в майбутньому.
Окрiм того, данi iнвестицiї не мають бути призначенi для торгiвлi, а також не мають бути умовною
компенсацiєю, визнаною покупцем в рамках угоди щодо об'єднання бiзнесу, щодо якої застосовується
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу". За iнвестицiями в iнструменти капiталу, якi класифiкуються до даної
категорiї, дивiденди визнаються у складi доходiв, оцiночнi резерви не формуються, а на момент
припинення визнання фiнансового iнструменту накопичена переоцiнка не переноситься до складу
доходiв або витрат, а переноситься до нерозподiлених прибуткiв або збиткiв в межах iншого сукупного
доходу.

Всi iншi фiнансовi активи, якi не можуть бути класифiкованi до категорiй оцiнюваних за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, мають
оцiнюватись за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.
Крiм того, Банк має право при початковому визнаннi класифiкувати фiнансовий iнструмент, який може
бути класифiкований як оцiнюваний за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, до категорiї оцiнюваного за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, але тiльки за умови, що така класифiкацiя значно зменшує
невiдповiднiсть оцiнки чи визнання, що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи
визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Фiнансовi зобов'язання - класифiкацiя. Банк пiсля первiсного визнання оцiнює та вiдображає в
бухгалтерському облiку всi фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю, за винятком: 1)
фiнансових зобов'язань, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки; 2) фiнансових зобов'язань, якi виникають, якщо передавання фiнансового активу не
вiдповiдає умовам припинення визнання або застосовується принцип продовження участi; 3) договорiв
фiнансової гарантiї, аваля, поручительства; 4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової; 5)
умовної компенсацiї, визнаної покупцем пiд час об'єднання бiзнесiв, до якої застосовується Мiжнародний
стандарт фiнансової звiтностi 3 "Об'єднання бiзнесу". Така умовна компенсацiя в подальшому
оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.
Процентi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, що вiдносяться до категорiї оцiнюваних за
амортизованою собiвартiстю, визнаються з використанням ефективної ставки вiдсотка у складi доходiв
або витрат.
Фiнансовi зобов'язання можуть оцiнюватись за справедливою вартiстю з переоцiнкою через
прибутки/збитки в наступних випадках: 1) за похiдними фiнансовими iнструментами; 2) в разi, якщо
вони створенi або придбанi з метою наступного продажу або зворотного викупу.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового зобов'язання на власний розсуд класифiкує його без права
наступної рекласифiкацiї як таке, що облiковується за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки, якщо: 1) ця класифiкацiя усуває чи значно зменшує непослiдовнiсть оцiнки або
визнання, яка в iншому випадку виникла б унаслiдок використання рiзних баз оцiнки активiв чи
зобов'язань, або визнання пов'язаних iз ними прибуткiв та збиткiв; 2) управлiння групою фiнансових
зобов'язань або групою фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань i оцiнка результатiв групи
здiйснюються на основi справедливої вартостi згiдно з документально оформленою стратегiєю
управлiння ризиками або iнвестицiйною стратегiєю, i саме на цiй основi формується внутрiшня
iнформацiя про таку групу, яка надається провiдному управлiнському персоналу; 3) договiр мiстить один
або декiлька вбудованих похiдних iнструментiв, водночас основний договiр не є фiнансовим активом
(окрiм випадкiв, коли вбудований похiдний iнструмент є незначним або його вiдокремлення вiд
основного договору було б заборонене).
Банк визнає змiну справедливої вартостi фiнансового зобов'язання, що облiковується за власним
рiшенням Банку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, яка
обумовлена змiною власного кредитного ризику, у складi iншого сукупного доходу. Банк визнає в
прибутках або збитках iншi суми змiни справедливої вартостi фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi iнструменти - оцiнка. Нижче описано методи оцiнки за справедливою вартiстю або
амортизованою собiвартiстю.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язанням
при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої
вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на якому операцiї щодо активiв i
зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити
iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, оцiнюється як
добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та їх кiлькостi, що
утримується Банком. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не
є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Банком, i якщо заява на
розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.

Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi
не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i
фiнансових зобов'язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу) за
певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї (зобов'язання) за певною групою ризику
при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо Банк: (а)
управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на основi чистої позицiї за певним
ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до внутрiшньої стратегiї
iнвестування та управлiння ризиками; (б) надає iнформацiю за групами активiв та зобов'язань ключовому
управлiнському персоналу; та (в) ринковi ризики, включаючи термiн їх впливу на фiнансовi активи та
фiнансовi зобов'язання, в основному спiвпадають. Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих
грошових потокiв або моделi, що базуються на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або
на фiнансових даних об'єктiв iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних
фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення. Оцiнки
справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) 1
Рiвень - це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для
iдентичних активiв та зобов'язань; (ii) 2 Рiвень - це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами,
наявними для спостереження за активами та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або
опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та (iii) 3 Рiвень - це оцiнки, якi не базуються виключно
на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi
спостереження).
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз придбанням,
випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати, що не були б
понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та
комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв),
консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам,
а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення
операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування,
внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована собiвартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке
зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту
вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд
та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при
первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi
вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат
протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної
ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою

розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх збиткiв за
кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у
вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового
iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по
iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи
дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного
iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок.
Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента.
Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами
договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи, яки облiковуються за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки спочатку визнаються за справедливою вартiстю.
Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi
на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є
цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує
рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi
угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у
якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.

Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду,
визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на
дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Банк зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу.
Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання
стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту.

Для визначення справедливої вартостi контрактiв валютного свопу, якi не торгуються на активному
ринку, Банк використовує метод оцiнки на основi дисконтованих грошових потокiв. Мiж справедливою
вартiстю при початковому визнаннi, якою вважається цiна угоди, та сумою, визначеною при початковому
визнаннi з використанням методик оцiнки, можуть виникати рiзницi. Цi рiзницi амортизуються лiнiйним
методом протягом строку контракту валютного свопу.

Припинення визнання фiнансових активiв. Банк списує фiнансовi активи з балансу, коли (а) строк дiї
прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, визначенi умовами договору, закiнчується або (б) Банк
передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i
при цьому (i) також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii)
Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати
контроль; контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж, або (в) вiдбулося
списання за рахунок резерву.
?
3.

Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)

Змiни класифiкацiї. Якщо бiзнес-модель, за якою Банк утримує фiнансовi активи, змiнюється, то

фiнансовi активи, якi зазнали впливу, змiнюють свою класифiкацiю. Вимоги до класифiкацiї та оцiнки,
якi стосуються нової категорiї, застосовуються перспективно iз першого дня першого звiтного перiоду
пiсля змiн у бiзнес-моделi, якi призводять до змiни класифiкацiї фiнансових активiв Банку.

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна
конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Всi короткостроковi розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, за винятком депозитiв
"овернайт", включено до коштiв в iнших банках. Суми, що стосуються коштiв, використання яких
обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
включають грошовi кошти у касi, грошовi кошти на рахунках до запитання та депозити "овернайт" в
центральному банку та iнших банках, використання яких не обмежене. Банк не включає депозитнi
сертифiкати НБУ з термiном погашення до трьох мiсяцiв до грошових коштiв та їх еквiвалентiв та
визначає їх як iнструмент iнвестицiйної полiтики. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за
амортизованою собiвартiстю.

Обов'язковi резерви в НБУ. Залишки грошових коштiв обов'язкового резерву в НБУ облiковуються за
амортизованою собiвартiстю i являють собою процентнi та безпроцентнi обов'язковi резервнi депозити,
що не можуть використовуватися для фiнансування повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не
вважаються компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання звiту про рух
грошових коштiв.

Кошти в iнших банках. Кошти в iнших банках облiковуються тодi, коли Банк надає банкам-контрагентам
грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату. Ця дебiторська
заборгованiсть не пов'язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових котирувань.
Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою собiвартiстю.

Кредити та аванси клiєнтам. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються, коли Банк надає грошовi кошти
клiєнтам з метою придбання або створення дебiторської заборгованостi. Кредити та аванси клiєнтам
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки (для кредитiв,
якi не пройшли тест характеристик передбачених договором грошових потокiв) або за амортизованою
собiвартiстю (для всiх iнших кредитiв).

Знецiнення фiнансових активiв. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за перiод
вiдповiдно до моделi очiкуваних збиткiв вiд впливу кредитного ризику. Банк визнає очiкуванi кредитнi
збитки та їх змiни на кожну звiтну дату, вiдображаючи змiни кредитного ризику вiд дати первинного
визнання активу. Iншими словами, знецiнення являється однiєю iз класифiкацiйних ознак мiри
кредитного ризику для активу i для вiдображення кредитних збиткiв не є обов'язковим настання подiї,
яка свiдчить про знецiнення.

Банк визнає резерви на покриття очiкуваних кредитних збиткiв щодо таких фiнансових iнструментiв, якi
не оцiнюються за справедливою вартiстю iз визнанням переоцiнки у складi прибутку/збитку:

"

грошовi кошти та їх еквiваленти;

"

кошти в iнших банках;

"

кредити та аванси клiєнтам;

"

цiннi папери;

"

iншi фiнансовi активи.

За виключенням придбаних або створених фiнансових активiв, якi зазнали зменшення корисностi
внаслiдок дiї кредитного ризику, очiкуванi кредитнi збитки будуть оцiнюватись iз використання резерву
на покриття збиткiв у сумi, яка дорiвнює:

"
очiкуваним кредитним збиткам на перiод у 12 мiсяцiв, тобто очiкуваним кредитним збиткам на
весь строк дiї фiнансових iнструментiв, якi виникають iз подiй дефолту фiнансових iнструментiв, якi
можливi протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати (iменуються як Етап 1); або
"
очiкуваним кредитним збиткам на весь строк дiї фiнансових iнструментiв, тобто очiкуваним
кредитним збиткам на весь строк дiї фiнансових iнструментiв, якi виникають iз усiх можливих подiй
дефолту протягом строку дiї фiнансових iнструментiв (iменуються як Етап 2 та Етап 3).
Резерв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв на весь строк дiї фiнансових iнструментiв
вимагатиметься для фiнансових iнструментiв тодi, коли кредитний ризик за цими фiнансовими
iнструментами суттєво збiльшився з моменту первiсного визнання. Для всiх iнших фiнансових
iнструментiв очiкуванi кредитнi збитки оцiнюватимуться у сумi, яка дорiвнює очiкуваним кредитним
збиткам на перiод у 12 мiсяцiв. Очiкуванi кредитнi збитки являють собою зважену на вiрогiднiсть оцiнку
теперiшньої вартостi кредитних збиткiв. Вони оцiнюються як теперiшня вартiсть рiзницi мiж потоками
грошових коштiв, належними для Банку за договором, та потоками грошових коштiв, якi Банк
передбачає отримати i якi випливають зi зважування численних майбутнiх економiчних сценарiїв,
дисконтованих за ефективною процентною ставкою активу.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою собiвартiстю,
переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка
застосовувалася до змiни його умов. Банк оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом
у спосiб, що вiдображає: (а) об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки
певного дiапазону можливих результатiв; (б) часову вартiсть грошей; i (в) обгрунтовано необхiдну та
пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнози майбутнiх економiчних умов,
що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль станом на звiтну дату. При оцiнцi очiкуваних
кредитних збиткiв Банк може не визначати всi можливi сценарiї. Водночас, Банк врахує ризик або
ймовiрнiсть настання кредитних збиткiв шляхом розгляду можливостi настання кредитного збитку та
можливостi ненастання кредитного збитку, навiть якщо можливiсть настання кредитного збитку є
малоймовiрною.
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може бути
об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення (наприклад, через
пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується
шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за
рiк.
Проблемнi активи, погашення яких в повному обсязi неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного

резерву збиткiв вiд знецiнення або частково - в разi наявностi очiкувань щодо отримання певних
грошових потокiв на їх погашення або повнiстю - пiсля завершення всiх необхiдних процедур для
вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум
кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк.
Для невикористаних кредитних зобов'язань очiкуванi кредитнi збитки являють собою рiзницю мiж
теперiшньою вартiстю рiзницi мiж потоками грошових коштiв за договорами, належними для Банку,
якщо власник зобов'язання знiмає кошти з кредиту, та потоками грошових коштiв, якi Банк передбачає
отримати, якщо кошти з кредиту знiмаються. Для договорiв фiнансових гарантiй очiкуванi кредитнi
збитки являють собою рiзницю мiж очiкуваними виплатами для вiдшкодування власнику гарантованого
боргового iнструмента, за вирахуванням будь-яких сум, якi Банк передбачає отримати вiд власника,
дебiтора або iншої сторони.
Банк оцiнює очiкуванi кредитнi збитки на iндивiдуальнiй основi або колективнiй основi для портфелiв
кредитiв, якi мають аналогiчнi характеристики ризикiв. Оцiнка резерву на покриття збиткiв базується на
теперiшнiй вартостi очiкуваних потокiв грошових коштiв вiд активу iз використанням первiсної
ефективної процентної ставки активу, незалежно вiд того чи оцiнюється вiн на iндивiдуальнiй чи
колективнiй основi.
Фiнансовi активи, знецiненi у результатi дiї кредитного ризику. Фiнансовий актив є "знецiненим у
результатi дiї кредитного ризику", коли вiдбулися одна або бiльше подiй, якi мають негативний вплив на
очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв вiд фiнансового активу. Фiнансовi активи, знецiненi у
результатi дiї кредитного ризику, вiдносяться до активiв Етапу 3. Докази зменшення корисностi у
результатi дiї кредитного ризику включають данi, якi пiддаються спостереженню, про такi подiї:

"
значнi фiнансовi труднощi позичальника або емiтента, що пiдтверджує отримана Банком
фiнансова iнформацiя позичальника;
"

порушення умов договору, наприклад дефолт або прострочення виплат (понад 90 днiв);

"
Банк, з економiчних або договiрних причин, якi стосуються фiнансових труднощiв позичальника,
надає позичальнику уступку, яку iнакше кредитор навiть i не розглядав би;
"

зникнення активного ринку для цiнного паперу у результатi дiї фiнансових труднощiв; або

"

ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;

"
платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; та
"

вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку;

"

придбання фiнансового активу зi значною знижкою, яка вiдображає понесенi кредитнi збитки.

Мiж тим може виявитися неможливим виявити єдину явну подiю; комбiнований вплив декiлькох подiй
може спричинити зменшення корисностi фiнансових активiв у результатi дiї кредитного ризику. Банк
оцiнює, чи зазнали борговi iнструменти, якi є фiнансовими активами, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю або справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi iнших сукупних доходiв,
зменшення корисностi у результатi дiї кредитного ризику на кожну звiтну дату. Для оцiнки того, чи
зазнали борговi iнструменти зменшення корисностi у результатi дiї кредитного ризику, Банк розглядає
такi фактори як дохiднiсть боргових цiнних паперiв, кредитнi рейтинги та здатнiсть позичальника
отримати фiнансування.

Кредит вважається знецiненим у результатi дiї кредитного ризику, коли позичальнику надається уступка
у силу погiршення фiнансового стану позичальника, якщо тiльки не iснують докази того, що у результатi
надання уступки ризик неотримання потокiв грошових коштiв за договорами iстотно зменшився i немає
iнших показникiв зменшення корисностi. Для фiнансових активiв, за якими уступки передбаченi, але не
надаються, актив вважається знецiненим у результатi дiї кредитного ризику, коли iснують докази, якi
пiддаються спостереженню, щодо зменшення корисностi у результатi дiї кредитного ризику, включно з
вiдповiднiстю визначення дефолту. Визначення дефолту включає iндикатори малоймовiрностi
здiйснення оплати i припинення виплат, якщо виплата сум прострочена на 90 днiв або бiльше.
Придбанi або створенi фiнансовi активи, знецiненi у результатi дiї кредитного ризику. До придбаних або
створених фiнансових активiв, знецiнених у результатi дiї кредитного ризику, ставляться iнакше, тому
що активи зазнали зменшення корисностi у результатi дiї кредитного ризику на момент первiсного
визнання. Для цих активiв Банк визнає усi змiни в очiкуваних кредитних збитках на увесь перiод дiї
iнструмента з моменту первiсного визнання як резерв на покриття збиткiв, причому будь-якi змiни
визнаються у складi прибутку або збитку. Сприятлива змiна для таких активiв створює прибуток вiд
зменшення корисностi.
Визначення дефолту. Критично важливим для визначення очiкуваних кредитних збиткiв є визначення
дефолту. Визначення дефолту використовується пiд час оцiнки суми очiкуваних кредитних збиткiв i
визначеннi того, чи базується резерв на покриття збиткiв на очiкуваних кредитних збитках на 12 мiсяцiв
чи на весь перiод дiї iнструмента, оскiльки дефолт є компонентом вiрогiдностi дефолту (PD), яка впливає
як на оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв, так i на виявлення iстотного збiльшення кредитного ризику.
Банк розглядає такi елементи як складовi подiї дефолту:

"
позичальник здiйснив прострочення на бiльш нiж 90 днiв за будь-яких суттєвим зобов'язанням
перед Банком; або
"
позичальник, скорiш за все, не виплатить свої кредитнi зобов'язання перед Банком у повному
обсязi.

Пiд час оцiнки того, чи iснує низька ймовiрнiсть виплати позичальником своїх кредитних зобов'язань,
Банк враховує як якiснi, так i кiлькiснi показники. Оцiнювана iнформацiя залежить вiд виду активу,
наприклад, у корпоративному кредитуваннi якiсним показником, який використовується, є порушення
фiнансових умов, що не стосується роздрiбного кредитування. Кiлькiснi показники, такi як статус
прострочення та невиплата за iншими зобов'язаннями того самого контрагента, є основними вхiдними
даними у цьому аналiзi. Банк використовує рiзноманiтнi джерела iнформацiї для оцiнки дефолту, якi або
розробляються власними силами, або отримуються iз зовнiшнiх джерел.
Iстотне збiльшення кредитного ризику. Банк здiйснює монiторинг усiх фiнансових активiв, виданих
кредитних зобов'язань та договорiв фiнансових гарантiй, до яких застосовуються вимоги щодо
зменшення корисностi, для оцiнки того, чи вiдбулося iстотне збiльшення кредитного ризику з моменту
первiсного визнання. Якщо вiдбулося iстотне збiльшення кредитного ризику, Банк здiйснить оцiнку
резерву на покриття збиткiв на основi очiкуваних кредитних збиткiв скорiше на весь строк дiї
iнструмента, нiж на 12 мiсяцiв.
Пiд час оцiнки того, чи збiльшився кредитний ризик за фiнансовим iнструментом iстотно з моменту
первiсного визнання, Банк порiвнює ризик настання дефолту за фiнансовим iнструментом на звiтну дату
на основi залишку строку до термiну погашення iнструмента iз ризиком настання дефолту, який
очiкувався для залишку строку до термiну погашення на поточну звiтну дату, коли фiнансовий
iнструмент був визнаний уперше. Пiд час здiйснення такої оцiнки Банк бере до уваги як кiлькiсну, так i

якiсну iнформацiю, яка є обгрунтованою та корисною, включно з iсторичним досвiдом та прогнозною
iнформацiєю, яка доступна без докладання надлишкових витрат чи зусиль, на основi iсторичного досвiду
Банку та експертної кредитної оцiнки, включно з прогнозною iнформацiєю.
Коли актив стає простроченим на 30 днiв, Банк приймає, що вiдбулося iстотне збiльшення кредитного
ризику, i актив знаходиться на Етапi 2 моделi зменшення корисностi, тобто резерв на покриття збиткiв
оцiнюється як очiкуванi кредитнi збитки на весь строк дiї iнструмента.
Змiна умов фiнансових активiв. Змiна фiнансового активу вiдбувається тодi, коли переглядаються
договiрнi умови, якi регулюють потоки грошових коштiв вiд фiнансового активу або зазнають iнших змiн
у перiодi мiж первiсним визнанням та погашенням фiнансового активу. Змiна впливає на суму та/або
строки потокiв грошових коштiв за договором або негайно, або на певну майбутню дату. Окрiм того,
запровадження або коригування чинних фiнансових умов за чинним кредитом являтиме собою змiну,
навiть якщо цi новi або скоригованi фiнансовi умови ще не впливають на потоки грошових коштiв
негайно, але можуть вплинути на потоки грошових коштiв у залежностi вiд того, чи буде виконуватись
фiнансова умова, чи нi (наприклад, змiна щодо збiльшення процентної ставки, яка виникає у випадку
порушення фiнансових умов).
Банк переглядає кредити, наданi клiєнтам, якi зазнають фiнансових труднощiв, для максимального
збiльшення їхнього повернення та мiнiмiзацiї ризику дефолту. Вiдмова вiд примусового стягнення
кредиту застосовується у випадках, коли, незважаючи на те що позичальник вжив усiх достатнiх зусиль
для його виплати згiдно з первiсними договiрними умовами, iснує високий ризик настання дефолту або
дефолт уже вiдбувся, i позичальник, як очiкується, зможе виконати переглянутi умови. До переглянутих
умов у бiльшостi випадкiв належать подовження термiнiв погашення кредиту, змiни у строках потокiв
грошових коштiв вiд кредиту (погашення основної суми та процентiв), скорочення суми належних до
виплати потокiв грошових коштiв (списання основної суми та процентiв) i внесення поправок до
фiнансових умов.
Коли у фiнансовий актив вноситься змiна, Банк оцiнює, чи призводить ця змiна до припинення визнання.
Згiдно з полiтикою Банку змiна призводить до припинення визнання, коли вона спричиняє виникнення
суттєво iнших умов. У випадку коли фiнансовий актив припиняє визнаватися, вiдбувається переоцiнка
резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв на дату припинення визнання для визначення чистої
балансової вартостi активу на цю дату. Рiзниця мiж цiєю переглянутою балансовою вартiстю i
справедливою вартiстю нового фiнансового активу з новими умовами призведе до виникнення прибутку
або збитку пiсля припинення визнання. Новий фiнансовий актив матиме резерв на покриття збиткiв, який
оцiнюється на основi очiкуваних кредитних збиткiв на 12 мiсяцiв, за виключенням рiдких випадкiв, коли
новий кредит вважається створеним активом, який знецiнився у результатi дiї кредитного ризику. Це
застосовується у випадку, коли справедлива вартiсть нового кредиту визнається зi значною знижкою у
порiвняннi з його переглянутою номiнальною вартiстю, тому що залишається високий ризик дефолту,
який не зменшився у результатi змiни.

Банк здiйснює монiторинг кредитного ризику змiнених фiнансових активiв за рахунок оцiнки якiсної та
кiлькiсної iнформацiї, такої як чи має позичальник статус такого, що прострочує виплати за новими
умовами. Коли договiрнi умови фiнансового активу змiнюються, i ця змiна не призводить до припинення
визнання, Банк визначає, чи не збiльшився кредитний ризик фiнансового активу суттєво з моменту
первiсного визнання.

У випадку коли змiна не призводить до припинення визнання, Банк розраховує прибуток/збиток вiд
змiни, порiвнюючи валову балансову вартiсть до i пiсля змiни (за виключенням резерву на покриття
очiкуваних кредитних збиткiв). Потiм Банк оцiнює очiкуванi кредитнi збитки для змiненого активу, коли
очiкуванi потоки грошових коштiв, якi виникають зi змiненого фiнансового активу, включаються до

розрахунку очiкуваних нестач грошових коштiв вiд первiсного активу.
Списання. Кредити та борговi цiннi папери списуються, коли у Банку немає обгрунтованих очiкувань
щодо вiдшкодування фiнансового активу (повнiстю або частково). Це вiдбувається тодi, коли Банк
визначає, що у позичальника немає активiв або джерел доходiв, якi можуть генерувати достатнi потоки
грошових коштiв для погашення сум, якi пiдлягають списанню. Списання являє собою подiю
припинення визнання. Банк може застосувати процедури примусового стягнення заборгованост до
списаних фiнансових активiв. Вiдшкодування у результатi примусового стягнення заборгованост Банку
приводить до прибутку вiд зменшення корисностi.
Подання резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв у звiтi про фiнансовий стан. Резерви на
покриття очiкуваних кредитних збиткiв подаються у звiтi про фiнансовий стан таким чином:

"
для фiнансових активiв, оцiнюваних за амортизованою вартiстю: як вирахування з валової
балансової вартостi активiв;
"
для боргових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки
у складi iнших сукупних доходiв: жодного резерву на покриття збиткiв не визнається у звiтi про
фiнансовий стан, оскiльки їхня балансова вартiсть є справедливою вартiстю. Однак, резерв на покриття
збиткiв включається як частина суми переоцiнки у складi резерву переоцiнки iнвестицiй;
"
для кредитних зобов'язань та договорiв фiнансових гарантiй: як резерв на покриття очiкуваних
кредитних збиткiв.

Зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням. Банк бере на себе зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням, у
тому числi зобов'язання з надання кредитiв, акредитиви та фiнансовi гарантiї. Фiнансовi гарантiї - це
безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, якщо клiєнт виявиться неспроможним виконати свої
зобов'язання перед третiми сторонами. Фiнансовим гарантiям притаманний той самий ризик, що i
кредитам. Банк пiд час первiсного визнання оцiнює та вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi
гарантiї, а також твердi зобов'язання з кредитування, наданi за ставкою, нижчою, нiж ринкова, за
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї.
Ця сума амортизується лiнiйним методом протягом строку iснування зобов'язання, крiм зобов'язань
надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду i не очiкує
реалiзувати вiдповiдний кредит протягом короткого перiоду часу пiсля його надання. Така комiсiя за
надання кредиту вiдноситься на майбутнi перiоди та включається до складу балансової вартостi кредиту
при початковому визнаннi. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Банк оцiнює зобов'язання з
кредитування, наданi за ставкою, нижчою, нiж ринкова, та фiнансовi гарантiї за найбiльшою з двох таких
величин: 1) сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; 2) cумою справедливої вартостi
фiнансового зобов'язання за мiнусом амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його
визнання.
Цiннi папери. Ця категорiя включає цiннi папери, якi класифiкуються до категорiй згiдно з визначеною
Банком бiзнес-моделлю та за результатами проходження тесту характеристик передбачених договором
грошових потокiв. Станом на кiнець звiтного перiоду Банк включав до зазначеної категорiї облiгацiї
внутрiшньої державної позики, якi облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через iнший сукупний дохiд, та депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України термiном
погашення до трьох мiсяцiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Процентнi доходи по боргових цiнних паперах, якi облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через iнший сукупний дохiд, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та

вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Усi iншi елементи змiни справедливої вартостi
вiдображаються у складi iнших сукупних доходiв до моменту списання iнвестицiї з балансу або її
знецiнення; у цей момент кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу iнших сукупних
доходiв та вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк вiдповiдно до моделi очiкуваних
кредитних збиткiв. Накопичений збиток вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю
придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будь-який збиток вiд знецiнення активу, ранiше
визнаний у складi прибутку чи збитку, вилучається з iнших сукупних доходiв та визнається у прибутку
чи збитку за рiк. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується i
це збiльшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд
знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення сторнується через прибуток чи збиток за рiк.
Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким Банк володiє для
отримання доходу вiд здачi його в оренду чи вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке
Банк сам не займає.
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку облiковується за первiсною вартiстю, що включає витрати на
проведення операцiї, а в подальшому переоцiнюється за справедливою вартiстю, скоригованою для
вiдображення ринкових умов станом на кiнець звiтного перiоду.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - це сума, на яку можна обмiняти об'єкт нерухомостi пiд
час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними непов'язаними сторонами, що дiють на
добровiльних засадах. Незалежним продавцем не є вимушений продавець, який готовий продати об'єкт
нерухомостi за будь-якою цiною. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є поточнi цiни, якi
спостерiгаються на активному ринку щодо аналогiчної нерухомостi зi схожим мiсцем розташування та в
однаковому станi. За вiдсутностi на активному ринку поточних цiн Банк аналiзує iнформацiю з рiзних
джерел, у тому числi:

"
поточнi цiни, що спостерiгаються на активному ринку щодо об'єктiв нерухомостi, якi
вiдрiзняються призначенням, станом та мiсцерозташуванням, скоригованi з урахуванням цих
вiдмiнностей;
"
цiни останнiх операцiй з аналогiчними об'єктами нерухомостi, здiйснених на менш активних
ринках, скоригованi для вiдображення будь-яких змiн економiчної ситуацiї, якi вiдбулися пiсля дати
здiйснення останнiх операцiй за вказаними цiнами; та
"
прогнози дисконтованих грошових потокiв, основанi на найбiльш достовiрних оцiнках майбутнiх
грошових потокiв з урахуванням умов будь-яких суттєвих орендних або iнших договорiв i, якщо
можливо, об'єктивних зовнiшнiх даних, таких як поточна орендна плата, яка спостерiгається на ринку;
"
щодо аналогiчних об'єктiв нерухомостi зi схожим мiсцерозташуванням та в однаковому станi, а
також використання ставок дисконтування для вiдображення поточних ринкових оцiнок стосовно
невизначеностi суми та строкiв грошових потокiв.
Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку визначається за звiтами незалежних оцiнювачiв, якi
мають визнану вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i актуальний досвiд оцiнки нерухомого майна,
подiбного за мiсцем розташування та категорiєю. Iнвестицiйна нерухомiсть, яка знаходиться у процесi
вдосконалення або реконструкцiї для її подальшого використання в якостi iнвестицiйної нерухомостi,
продовжує оцiнюватись за справедливою вартiстю.
Зароблений орендний дохiд показується у складi прибутку чи збитку за рiк в iнших операцiйних доходах.
Прибутки та збитки внаслiдок змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi показуються окремо

у складi прибутку чи збитку за рiк.
Подальшi витрати капiталiзуються у балансовiй вартостi активу лише в разi, коли ймовiрно, що Банк
отримає вiд цього активу майбутнi економiчнi вигоди, а його вартiсть можна достовiрно оцiнити. Всi
iншi витрати на ремонт та обслуговування визнаються в момент їх виникнення.
Примiщення та обладнання. Примiщення та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю,
трансформованою до еквiвалента купiвельної спроможностi української гривнi станом на 31 грудня 2000
року для активiв, придбаних до 1 сiчня 2001 року, або за сумою переоцiнки, як описано нижче, мiнус
накопичена амортизацiя та резерв на знецiнення, якщо потрiбно.
Вартiсть примiщень переоцiнюється з достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть суттєвої
рiзницi мiж їхньою балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої вартостi, станом
на кiнець звiтного перiоду. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за
кредитом в iнших сукупних доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки у складi капiталу.
Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того
самого активу, включається до iнших сукупних доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки,
ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк. Резерв переоцiнки примiщень, показаний у складi капiталу, вiдноситься
безпосередньо на накопичений дефiцит у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли
актив реалiзується або списується, або коли Банк продовжує використовувати актив. В останньому
випадку сума реалiзованої переоцiнки - це рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi
переоцiненої балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної вартостi
активу. Накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу, а
чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу.
Керiвництво скоригувало балансову вартiсть примiщень, оцiнену на пiдставi оцiночної моделi станом на
кiнець звiтного перiоду iз використанням наявних ринкових даних, i переконане у наявностi достатнiх
ринкових даних для визначення справедливої вартостi, щоб пiдтвердити скориговану справедливу
вартiсть.
Всi iншi компоненти примiщень та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю мiнус накопичена
амортизацiя та збитки вiд знецiнення (за наявностi). Витрати на ремонт та технiчне обслуговування
визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв
капiталiзуються iз наступним списанням замiненого компоненту.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення примiщень та
обладнання. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Банку розраховує вартiсть вiдшкодування, яка
дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд
того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд
знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк у сумi перевищення величини знецiнення над
попередньою додатною переоцiнкою, яка вiдображена у складi капiталу. Збиток вiд знецiнення,
вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується, якщо мала мiсце змiна в
оцiнках, що використовувались для визначення вартостi використання активу або його справедливої
вартостi за мiнусом витрат на продаж.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз
балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або
витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя на землю та незавершене будiвництво не нараховується. Амортизацiя iнших
компонентiв примiщень та обладнання розраховується прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної вартостi або вартостi оцiнки до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного
використання активу:

Строки експлуатацiї (у роках)

Примiщення

50

Транспортнi засоби

7

Комп'ютерне та офiсне обладнання

4-6

Вдосконалення орендованого майна протягом строку оренди
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд продажу
цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу
вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного
використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання переглядаються та, за
необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та включають
переважно капiталiзоване програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених
на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення.
Витрати, безпосередньо пов'язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути
iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати
включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та вiдповiдну
частину накладних витрат. Усi iншi витрати, пов'язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його
обслуговуванням), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. Амортизацiя на капiталiзоване
програмне забезпечення нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку його
використання, який становить 4 роки.
Актив з права користування - актив, який представляє собою право орендаря використовувати базовий
актив протягом строку оренди;
На дату початку оренди Банк оцiнює актив з правом користування за собiвартiстю. Собiвартiсть активу з
правом використання охоплює: а) суму первiсної оцiнки орендного зобов'язання; б) будь-якi оренднi
платежi, здiйсненi на дату початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулiв до оренди; в) будь-якi
первiснi прямi витрати, понесенi Банком; та г) оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем у процесi
демонтажу та перемiщення орендованого активу, вiдновлення мiсця, на якому вiн розташований, або
вiдновлення орендованого активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрiм випадкiв, коли такi
витрати здiйснюються з метою створення запасiв. Банк несе зобов'язання за такими витратами або на
дату початку оренди, або внаслiдок використання орендованого активу протягом певного перiоду. Пiсля
первiсного визнання Банк оцiнює актив з права користування за собiвартiстю з вирахуванням будь-якої
накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок зменшення корисностi, та з
коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання. Банк здiйснює нарахування амортизацiї
активу з права користування прямолiнiйним методом, амортизацiйнi витрати вiдображаються у
складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. Перiод амортизацiї вiдповiдає строку
орендного зобов'язання.
Оренднi зобов'язання. На дату початку оренди Банк оцiнює оренднi зобов'язання за теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi Банк дисконтує застосовуючи

припустиму ставку вiдстотка в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не
можна легко визначити, то Банк застосовує ставку додаткових запозичень орендаря. Банк вiдображає
оренднi зобов'язання окремо у звiтi про фiнансовий стан, вiдсотки на орендне зобов'язання визнаються у
складi процентних витрат у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Строк оренди - це нескасовний перiод, протягом якого Банк має право використовувати орендований
актив, а також обидва такi строки: а) перiоди, якi охоплює можливiсть продовження оренди, якщо Банк є
обгрунтовано впевнений у тому, що вiн реалiзує таку можливiсть; та б) перiоди, якi охоплює можливiсть
припинити оренду, якщо орендар обгрунтовано упевнений у тому, що вiн не реалiзує таку можливiсть.
Модифiкацiя оренди - змiна обсягу оренди або компенсацiї за оренду, яка не була частиною початкових
умов оренди (наприклад, додаткове включення або припинення права на використання одного або бiльше
базових активiв або подовження чи скорочення строку оренди за договором).
Ставка додаткових запозичень орендаря - ставка вiдсотка, яку Банк сплатив би, щоб запозичити на
подiбний строк та з подiбним забезпеченням коштiв, якi необхiднi для того, щоб отримати актив, за
вартiстю подiбний до активу з права користування за подiбних економiчних умов.
Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з моменту
надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банками-контрагентами. Непохiднi фiнансовi
зобов'язання облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Якщо Банк купує власну заборгованiсть,
зобов'язання виключається з балансу, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання та сплаченою
сумою вiдноситься на фiнансовий результат вiд дострокового погашення заборгованостi.
Якщо умови фiнансового зобов'язання переглядаються, i переглянутi умови суттєво вiдрiзняються вiд
попереднiх умов, нове фiнансове зобов'язання первiсно визнається за справедливою вартiстю.
Переглянутi умови фiнансового зобов'язання суттєво вiдрiзняються вiд попереднiх умов цього
зобов'язання, якщо поточна вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiдповiдно до нових умов,
дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою, вiдрiзняється вiд балансової вартостi
цього зобов'язання бiльш нiж на 10%.
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед фiзичними особами,
державними або корпоративними клiєнтами та облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валютнi свопи та
форварднi контракти, облiковуються за справедливою вартiстю.
Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їхня справедлива вартiсть позитивна, i
як зобов'язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi похiдних
iнструментiв вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк. Банк не застосовує хеджування.
Податок на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог
законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично були
введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати або кредит з податку на прибуток включають
поточнi податки та вiдстрочене оподаткування i вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк, якщо
тiльки вони не мають бути вiдображенi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу у
зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в
iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди.
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть
ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку
на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та
зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення
при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають
при початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй i
яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Активи та зобов'язання з
вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю
або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi
податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану
базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть
отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Резерви за зобов'язаннями. Резерви за зобов'язаннями - це резерви за фiнансовими зобов'язаннями
(гарантiями та зобов'язаннями з кредитування) та зобов'язання нефiнансового характеру iз невизначеним
строком або сумою. Зобов'язання нефiнансового характеру вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли
Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання у результатi минулих подiй i коли iснує
iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов'язання потрiбний буде вiдтiк ресурсiв, якi передбачають
економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. Кредиторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою,
i облiковується за амортизованою собiвартiстю.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю
нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв.
Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй
облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд.
Додатковий капiтал. Додатковий капiтал визнається, коли акцiонери Банку надають кошти у формi,
iншiй, нiж внески до акцiонерного капiталу. До складу додаткового капiталу включається прибуток вiд
початкового визнання заборгованостi перед материнською компанiєю за ставками, що нижче нiж тi, що
пропонуються непов'язаним сторонам. В подальшому такий додатковий капiтал переноситься на
нерозподiлений прибуток у сумi, що вiдповiдає частинi прибутку вiд початкового визнання, яка визнана
у звiтi про прибутки та збитки у вiдповiдному перiодi.
Дивiденди. Дивiденди показуються у складi капiталу в перiодi, в якому вони були оголошенi. Будь-якi
дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової звiтностi до
випуску, описуються у Примiтцi "Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду". Основою розподiлу
визначено нерозподiлений прибуток.
Визнання доходiв та витрат. Процентнi доходи та витрати для усiх фiнансових iнструментiв визнаються у
звiтi про прибутки та збитки iз використанням методу ефективної процентної ставки та подаються у
складi процентних доходiв та процентних витрат вiдповiдно. Ефективна процентна ставка являє собою
ставку, яка точно дисконтує очiкуванi потоки грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента протягом
очiкуваного строку використання фiнансового iнструмента або, коли доцiльно, коротшого перiоду, до
чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. Майбутнi потоки грошових
коштiв оцiнюються з урахуванням всiх договiрних умов за iнструментом.
Банк прийняв рiшення подавати процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток, у складi процентних доходiв
звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Розрахунок ефективної процентної ставки включає усi комiсiї, сплаченi або отриманi мiж сторонами
договору, якi супроводжують i безпосередньо стосуються конкретної кредитної угоди, витрати на

здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку, витрати на
здiйснення операцiї визнаються у складi прибутку або збитку на момент первiсного визнання.
Процентнi доходи/процентнi витрати розраховуються iз застосуванням ефективної процентної ставки до
валової балансової вартостi фiнансових активiв, не знецiнених у результатi дiї кредитного ризику (тобто
за амортизованою вартiстю фiнансового активу до коригування iз використанням будь-якого резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки), або амортизованої вартостi фiнансових зобов'язань. Для фiнансових активiв,
знецiнених у результатi дiї кредитного ризику, процентнi доходи розраховуються iз застосуванням
ефективної процентної ставки до амортизованої вартостi фiнансових активiв, знецiнених у результатi дiї
кредитного ризику (тобто валової балансової вартостi, за вирахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi
збитки). Для придбаних або створених фiнансових активiв, знецiнених у результатi дiї кредитного
ризику, ефективна процентна ставка вiдображає очiкуванi кредитнi збитки пiд час визначення майбутнiх
потокiв грошових коштiв, якi передбачається отримати вiд фiнансового активу.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi, отриманi або
сплаченi у зв'язку iз формуванням або придбанням фiнансового активу чи випуском фiнансового
зобов'язання (наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк гарантiй або застави,
врегулювання умов надання iнструменту та обробку документiв за угодою).
Комiсiйнi за зобов'язання iз надання кредиту за ринковими процентними ставками, отриманi Банком, є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе
конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї кредиту протягом короткого перiоду часу
пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов'язання iз надання кредитiв за ринковими ставками до
фiнансових зобов'язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки чи збитки.
Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом нарахування
залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка фактично наданої
послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi.
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Банку є валюта первинного економiчного
середовища, в якому працює Банк. Функцiональною валютою та валютою подання Банку є нацiональна
валюта України - українська гривня.
Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту Банку за офiцiйним
обмiнним курсом НБУ станом на кiнець кожного вiдповiдного звiтного перiоду. Доходи i збитки вiд
курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних
активiв i зобов'язань у функцiональну валюту Банку за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець
року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Перерахунок за курсами обмiну на кiнець року
не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi,
якi оцiнюються за справедливою вартiстю, в iноземнiй валютi, в тому числi iнвестицiї в iнструменти
капiталу, перераховуються за курсами обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн
обмiнного курсу на справедливу вартiсть немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю, облiковується у складi прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:

30 вересня 2020 року, гривень
гривень

31 грудня 2019 року, гривень

1 долар США 28,2989

24,0828

23,6862

30 вересня 2019 року,

1 євро 33,1309

26,422

26,3346

1 росiйський рубль

0,3596

0,3816

0,3739

Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту про
фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично
визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми
або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а)
не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних
обставинах: (i) у ходi ведення звичайної комерцiйної дiяльностi, (ii) у разi невиконання зобов'язань за
платежами (подiя дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможностi чи банкрутства.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, єдиний соцiальний внесок,
оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому
роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку. У Банку вiдсутнє юридичне або
конструктивне зобов'язання здiйснити пенсiйнi або iншi подiбнi виплати, крiм платежiв за планом iз
встановленими внесками вiдповiдно до законодавства.
Звiтнiсть за сегментами. Банк не розкриває iнформацiю вiдповiдно до положень МСФЗ 8 "Операцiйнi
сегменти" оскiльки його цiннi папери вiдкрито не продаються та не купуються, а також Банк не планує
надавати свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдним органам у зв'язку з розмiщенням будь-яких видiв
фiнансових iнструментiв на вiдкритому ринку цiнних паперiв. Змiни у форматi фiнансової звiтностi. За
потреби, порiвняльнi данi були скоригованi для приведення їх у вiдповiднiсть змiнам у форматi
фiнансової звiтностi за поточний рiк.
4.
Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики

Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi,
та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та
судження постiйно переглядаються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за
iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також
використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi
чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки,
результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом
наступного фiнансового року.
Оцiнка бiзнес-моделi. Класифiкацiя i оцiнка фiнансових активiв залежить вiд результатiв тестування
щодо виплат тiльки основної суми та процентiв, а також бiзнес-моделi. Банк визначає бiзнес-модель на
рiвнi, який вiдображає те, яким чином групи фiнансових активiв управляються разом для досягнення
конкретної бiзнес-цiлi. Ця оцiнка включає використання суджень, якi вiдображають усi вiдповiднi докази,
включно зi способами оцiнки показникiв дiяльностi активiв та оцiнки їхнiх показникiв, ризики, якi
впливають на показники дiяльностi активiв i способи їхнього управлiння, а також те, яким чином
вiдбувається компенсацiя менеджерiв активiв. Банк здiйснює монiторинг фiнансових активiв, якi
оцiнюються за амортизованою вартiстю або справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у
складi iнших сукупних доходiв, якi припиняють визнаватися до настання термiну їхнього погашення, для
того, щоб зрозумiти причину їхнього вибуття, i чи вiдповiдають такi причини цiлi господарської

дiяльностi, заради якої цi активи утримуються. Монiторинг є частиною постiйної оцiнки Банку того, чи
продовжує бiзнес-модель, заради якої утримуються залишки фiнансових активiв, залишатися доречною i,
якщо вона перестає бути доречною, чи вiдбулися змiни у бiзнес-моделi та, вiдповiдно, перспективнi
змiни у класифiкацiї цих активiв.
Iстотне збiльшення кредитного ризику. Як зазначено у Примiтцi 3, очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються
як резерв, який дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам на перiод 12 мiсяцiв для активiв Етапу 1 або
очiкуваним кредитним збиткам на весь строк дiї iнструментiв для активiв Етапу 2 або Етапу 3. Актив
переходить до Етапу 2, коли його кредитний ризик значно зростає у порiвняннi iз кредитними ризиком на
момент первiсного визнання. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" не визначає те, що входить до iстотного
збiльшення кредитного ризику. Пiд час оцiнки того, чи збiльшився кредитний ризик активу iстотно, Банк
враховує обгрунтовану якiсну та кiлькiсну iнформацiю, опираючись на власний досвiд та прогнознi данi.
Створення груп активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Коли очiкуванi кредитнi
збитки оцiнюються на колективнiй основi, фiнансовi активи групуються на основi спiльних
характеристик ризику. Банк здiйснює постiйний монiторинг доречностi характеристик кредитного ризику
для оцiнки того, чи продовжують вони залишатися аналогiчними. Це вимагається для забезпечення того,
щоб, у випадку змiни характеристик кредитного ризику, iснував спосiб належного перерозподiлу активiв
за сегментами (субпортфелями). У результатi цього можуть бути створенi новi портфелi або активи
можуть перейти до портфеля, який вже iснує i краще вiдображає аналогiчнi характеристики кредитного
ризику цiєї групи активiв. Перерозподiл портфелiв за сегментами та рух мiж субпортфелями стають
поширенiшими, коли вiдбувається iстотне збiльшення кредитного ризику (або коли таке iстотне
збiльшення сторнується), i таким чином активи переходять з групи очiкуваних кредитних збиткiв на
перiод у 12 мiсяцiв до активiв на весь строк дiї iнструментiв, або навпаки.
Моделi i припущення, якi використовуються. Банк використовує рiзноманiтнi моделi та припущення пiд
час оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв, а також пiд час оцiнки очiкуваних кредитних
збиткiв. Судження застосовуються пiд час виявлення найдоречнiшої моделi для кожного виду активiв, а
також пiд час визначення припущень, використаних у цих моделях, включно з припущеннями, якi
стосуються основних факторiв кредитного ризику.
Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи
необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк, Банк використовує
модель очiкуваних кредитних збиткiв, зокрема припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi
вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна
вимiряти до того, як це зменшення можна зiставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки
можуть включати iснуючi данi, що вказують на негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що
входять до складу групи, або нацiональних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдносяться з
дефолтами по активах у групi.
Керiвництво використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз
характеристиками кредитного ризику та об'єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним
портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв, а також прогнознi данi щодо змiни ринкових
умов. Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх
грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та
фактичним досвiдом збиткiв.
Джерела невизначеностi в оцiнках
Нижче перерахованi основнi оцiнки, якi керiвництво використовувало в процесi застосування облiкової
полiтики Банку i якi надають найбiльш iстотний вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Ймовiрнiсть дефолту. Ймовiрнiсть дефолту є ключовим сигналом у вимiрюваннi рiвня кредитних збиткiв.
Ймовiрнiсть дефолту - це оцiнка на заданому часовому горизонтi, розрахунок якої включає iсторичнi
данi, припущення i очiкування майбутнiх умов.

Рiвень збитку у випадку дефолта. Збитки у випадку дефолта є оцiнкою збиткiв, якi виникнуть при
дефолтi. Вiн грунтується на рiзницi мiж грошовими потоками, належними за договором, i тими, якi
кредитор очiкував би отримати, з урахуванням грошових потокiв вiд забезпечення.
Податкове законодавство. Податкове законодавство України припускає можливiсть рiзних тлумачень
(примiтка 30).
Визнання вiдстроченого активу з податку на прибуток. Вiдстрочений податковий актив вiдображається в
облiку лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за
рахунок якого можна здiйснити залiк тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. Перенесення
податкового збитку на майбутнiй перiод визнається виходячи з судження керiвництва, що отримання
достатнього оподатковуваного прибутку, який можна буде зменшити на невикористанi податковi збитки,
є ймовiрним, та що строк дiї цих податкових збиткiв не закiнчується згiдно з чинним податковим
законодавством. Станом на 30 вересня 2020 року вiдстрочений податковий актив визнаний у сумi 26
915 тисяч гривень (31 грудня 2019 року - 27 286 тисяч гривень).
Оцiнка майбутнiх оподатковуваних прибуткiв, використання якого є можливим у майбутньому,
базується на трирiчному бiзнес-планi, який готує керiвництво. Ключовi припущення, якi формують
основу очiкувань керiвництва, стосуються динамiки росту активiв та зобов'язань, доходiв та витрат,
диверсифiкацiї кредитного портфелю та зменшення резервiв на покриття збиткiв. З огляду на
прогнозованi майбутнi прибутки та той факт, що поточне законодавство України не встановлювало
обмежень щодо термiну використання перенесених податкових збиткiв, керiвництво вважає, що
визнання вiдстроченого податкового активу є доречним та обгрунтованим у зазначенiй вище сумi.
Термiн оренди та коефiцiєнт дисконтування зобов'язань з оренди. Оцiнка термiну оренди зазвичай
включає суттєвi судження Банку, щодо можливостi продовження договору оренди, його розiрвання
орендарем або орендодавцем, можливих штрафiв за розiрвання та iнших регуляторних обмежень, щодо
подовження договору оренди. Коефiцiєнт дисконтування (або ставка додаткових запозичень орендаря)
розраховується, використовуючи суттєвi судження, оскiльки розраховується як ставка вiдсотка, яку
орендар сплатив би, щоб позичити на подiбний строк та з подiбним забезпеченням коштiв, якi необхiднi
для того, щоб отримати актив, за вартiстю подiбний до активу з права користування за подiбних
економiчних умов.
Справедлива вартiсть примiщень та iнвестицiйної нерухомостi. Як зазначено у Примiтцi 3, примiщення
та iнвестицiйна нерухомiсть Банку проходять регулярну переоцiнку. Переоцiнка проводиться на основi
результатiв оцiнки, яку виконує незалежна фiрма-оцiнювач. Основою оцiнки є метод порiвняння
продажiв. У ходi переоцiнки незалежнi оцiнювачi використовують професiйнi судження та оцiнки для
визначення аналогiв будiвель, що використовуються при застосуваннi методу порiвняння продажiв.
Змiни у припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть, яка вiдображається
у звiтностi. Остання переоцiнка проводилась станом на 31 грудня 2019 року.
5.
Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень

У поточному роцi такi поправки до стандартiв були прийнятi до застосування:
Поправки до МСФЗ 3 "Визначення бiзнесу"
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Визначення суттєвостi"
Поправки до концептуальних основ фiнансової звiтностi "Поправки до посилань концептуальних основ

стандартiв МСФЗ"
Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка" та
МСФЗ 7 "Реформа вiдсоткової ставки та її вплив на фiнансову звiтнiсть"
Поправки до МСФЗ 16 "Оренда"

Прийняття до застосування поправок до стандартiв не завдало суттєвого впливу на фiнансовий стан або
показники дiяльностi Банку, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, i не призвели до будь-яких змiн в
облiковiй полiтицi Банку та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки.

6.
Стандарти i тлумачення випущенi, але якi ще не набули чинностi

Банк не застосовував таких нових i переглянутих МСФЗ, якi були випущенi, але iще не набули чинностi:

Стандарти/тлумачення
або пiсля

Набувають чинностi для рiчних облiкових перiодiв, якi починаються на

МСФЗ 17 "Страховi контракти"

1 сiчня 2023 року

Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Продаж або внесок активiв в
угодах мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством"
Дата
не визначена
Поправки до МСФЗ 4 "Страховi контакти"

1 сiчня 2023 року

Щорiчне удосконалення МСФЗ за перiод 2010-2012, Поправки до МСБО 1 "Класифiкацiя зобов'язань на
поточнi та довгостроковi"
1 сiчня 2022 року

Очiкується, що новi стандарти, що зазначенi в таблицi, не будуть мати значного впливу на дiяльнiсть
Банку.
7.
Грошовi кошти та їх еквiваленти

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

31 грудня 2019 року

Грошовi кошти у касi та залишки в банкоматах

60 920

Залишки на рахунку в НБУ

103 825

127 700

91 525

Кореспондентськi рахунки та депозити "овернайт" в iнших банках:
- Україна

1 224

1 965

- iншi країни

743 243

438 644

За вирахуванням резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв (229)

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв

932 858

(668)

635 291

Станом на 30 вересня 2020 року загальна сума кореспондентських рахункiв та депозитiв "овернайт" в
iнших банках, що перебували в найбiльшому банку-корреспондентi, складала 339 611 тисяч гривень (31
грудня 2019 року - 230 913 тисяч гривень), або 46% вiд загальної суми портфелю (31 грудня 2019 року 52%).

Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 31.
8.
Кошти в iнших банках

Кошти в iнших банках представленi таким чином:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

31 грудня 2019 року

Гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках

30 398

За вирахуванням резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв (23)

Всього коштiв в iнших банках 30 375

19 524

19 555
(31)

Станом на 30 вересня 2020 року гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках, у сумi 30 375 тисяч
гривень (31 грудня 2019 року - 19 524 тисячi гривень), розмiщенi як покриття операцiй з iншими банками
за картковими операцiями.

Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 31.
9.
Кредити та аванси клiєнтам

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

31 грудня 2019 року

Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi

440

459

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки
440
459

Кредити юридичним особам

1 688 643

1 378 679

Кредити фiзичним особам - приватним пiдприємцям 13 610
Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi
Кредити фiзичним особам - кредитна картка
Кредити фiзичним особам - споживчi кредити

21 573
10 363

11 224

20 189
13 839

1 982

9 976

За вирахуванням резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв (54 745)

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
1 378 950

(65 306)

1

671

077

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам

1 671 517

1 379 409

Станом на 30 вересня 2020 року сукупна сума кредитiв, виданих 10 найбiльшим позичальникам Банку,
складала 708 264 тисяч гривень (31 грудня 2019 року - 666 991 тисячу гривень), або 41% вiд загальної
суми кредитного портфелю (31 грудня 2019 року - 46%).
Протягом 9 мiсяцiв 2020 року в сумi резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв вiдбулися такi
змiни:

У тисячах гривень

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Резерв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв на початок перiоду
46 678
65 306

10 487

Новi створенi активи

9 014

116

-

9 130

Перехiд в етап 1

710

(710)

-

-

Перехiд в етап 2

(2 897)

Перехiд в етап 3

(2)

Вплив змiни кредитного ризику
Погашення активiв

3 366
(3 363)
(419)

(469)

-

3 365

-

5 693

(2 374)

(1 023)

Нарахування, визнанi у складi процентних доходiв

-

8 141

(181)

5 093

(173)

(3 570)

-

2 765

2 765

Вплив змiн параметрiв моделей оцiнки
15 993

(6 285)

21 175

1 103

Iншi змiни резерву

(3 764)

(5 526)

(12 504)

(3 214)

Списанi активи протягом перiоду:
-Кредити юридичним особам -

-

(17 550)

-Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi
(7 427)

-

-Кредити фiзичним особам - кредитна картка -Кредити фiзичним особам - споживчi кредити

-

-

(17 550)
(7
(212)

-

(212)
(11 113)

427)

(11 113)
Повернення списаної безнадiйної заборгованостi
Вплив змiн курсiв iноземних валют

899

-

-

1 668

128

6 139

128

8 706

Резерв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв на кiнець перiоду 5 919
54 745

31 299

17 527

Протягом 9 мiсяцiв 2020 року в сумi балансової вартостi кредитiв та авансiв клiєнтам, що облiковуються
за амортизованою собiвартiстю вiдбулися такi змiни:

У тисячах гривень

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Кредити до вирахування резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв на початок перiоду
928
88 254
53 074
1 444 256

Новi створенi активи

1 672 934

Перехiд в етап 1

3 419

Перехiд в етап 2

(65 117)

Перехiд в етап 3

(11)

Погашення активiв

(856 462)

1 395
(3 419)

-

1 674 329

-

-

65 509

(392)

(3 475)

-

3 486

-

(13 742)

Модифiкацiї, що не призводять до припинення визнання активу
(3 839)
Iншi змiни (часткове погашення)
926)

(584 817)

(1 088)

(871 292)

(3 105)

(734)

(23 366)

(7 743)

(615

(17 550)

(17 550)

Списанi активи протягом перiоду
-Кредити юридичним особам -

-

-Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi
(7 427)

-

-

(7 427)

-Кредити фiзичним особам - кредитна картка -

-

(212)

(212)

-Кредити фiзичним особам - споживчi кредити

-

1 302

-

(11 113)

(11 113)
Вплив змiн курсiв iноземних валют

112 775

15 234

6 587

134 596

Кредити до вирахування резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв на кiнець перiоду
544
125 656
17 622
1 725 822

1 582

Протягом 9 мiсяцiв 2020 року Банк продав права вимоги на майбутнi грошовi надходження вiд портфелю
кредитiв третiм сторонам на загальну суму до вирахування резерву на покриття очiкуваних кредитних
збиткiв 24 048 тисяч гривень за 15 140 тисяч гривень. Прибуток вiд продажу цього кредитного порфелю
становив 8 642 тисячi гривень та був вiдображений у складi резерву на покриття очiкуваних кредитних
збиткiв.
Протягом 9 мiсяцiв 2019 року в сумi резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися такi змiни:

У тисячах гривень

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Резерв за очiкуваними кредитними збитками станом на початок перiоду
39 929
56 940

Новi створенi активи

10 090

Перехiд в етап 1

2 004

Перехiд в етап 2

(6 028)

Перехiд в етап 3

-

Вплив змiни кредитного ризику
Погашення активiв

-

-

10 090

-

-

(170)

-

(3 471)

3 471

-

(1 273)

3 013

3 091

(2 004)
6 198

(2 092)

(2 145)

Нарахування, визнанi у складi процентних доходiв

-

Вплив змiн параметiв моделей оцiнки (3 227)
723

4 159

Iншi змiни резерву пiд знецiнення
(17 205)

(3 563)

Списанi активи протягом перiоду:

10 782

(1 052)

6 229

4 831

(992)

(5 229)

-

2 363
13 791

2 363
14

(12 590)

-Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi
(8 679)
Повернення списаної безнадiйної заборгованостi
Вплив змiн курсiв iноземних валют
531)

(678)

-

-

-

(8 679)

-

10 940

(1 247)

10 940

(4 606)

Резерв за очiкуваними кредитними збитками на кiнець перiоду
62 243

8 526

(6

7 169

46 548

Протягом 9 мiсяцiв 2019 року в сумi балансової вартостi кредитiв вiдбулися такi змiни:

У тисячах гривень

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Кредити до резерву за очiкуваними кредитними збитками станом на початок перiоду
64 335
63 296
1 405 645

Новi створенi активи

1 335 406

Перехiд в етап 1

2 939

Перехiд в етап 2

(91 579)

Перехiд в етап 3

-

Погашення активiв

(722 625)

(2 939)

-

1 335 406

-

-

91 710
(6 658)

(131)
6 658

(21 245)

(464 204)

(30 083)

278

014

-

(1 836)

Модифiкацiї, що не призводять до припинення визнання активу
908
Iншi змiни

1

(745 706)

1 086

(178)

2 042

(492 245)

-Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi
(8 679)

-

-

Вплив змiн курсiв iноземних валют
(92 627)

(13 204)

-

Списанi активи протягом перiоду

(73 033)

(8
(6 390)

679)

Кредити до резерву за очiкуваними кредитними збитками станом на кiнець перiоду 1 266 004
81 738
54 960
1 402 702

Додаткового розкриття впливу модифiкацiї кредитiв та авансiв клiєнтам не представлено, оскiльки
протягом 9 мiсяцiв 2020 та 2019 рокiв не вiдбувалось модифiкацiй кредитiв та авансiв клiєнтам, очiкуванi
кредитнi збитки за якими оцiнювались до кiнця строку дiї активу (етап 2 та етап 3) та якi були б
переведенi до етапу 1 за результатом модифiкацiї.
Концентрацiя клiєнтського кредитного портфелю за галузями економiки представлена наступним чином:

30 вересня 2020 року
У тисячах гривень

Торгiвля

31 грудня 2019 року

Сума

852 292

%

49

Сiльське господарство 359 283

Сума

615 794
21

%

43
341 393

24

Виробництво 283 107

16

270 972

19

Послуги

5

102 641

7

87 271

Транспортна галузь

73 939

Фiзичнi особи 24 009

4
1

Будiвництво та управлiння нерухомiстю

14 967
44 462

3

13 610

1

Дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я 5 534

1

Iнше

2

27 217

2

26 349

1

21 393
6 744

1
-

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам (до вирахування резерву на покриття очiкуваних кредитних збиткiв)
1 726 262
100
1 444 715
100

Нижче поданий аналiз кредитiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю за кредитною якiстю
станом на 30 вересня 2020 року:

У тисячах гривень
Кредити юридичним особам Кредити
фiзичним
особам
приватним
пiдприємцям Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi
Кредити фiзичним особам споживчi кредити
Кредити фiзичним особам - кредитна карта Всього

Етап 1
- не простроченi

1 554 376

3 595

1 240

7 614

1 580 435

-

445

71

1 593

2 109

4 040

1 311

9 207

1 582 544

-

63

-

98

125 420

- простроченi менше, нiж 90 днiв

-

-

-

16

220

236

- простроченi вiд 91 до 180 днiв

-

-

-

-

-

-

Всього етап 2

-

63

16

318

125 656

-

-

-

5

5

- простроченi менше, нiж 90 днiв

-

-

-

171

4

175

- простроченi вiд 91 до 180 днiв

-

-

1 719

7

244

1 970

- простроченi вiд 181 до 360 днiв

-

-

82

21

172

275

- простроченi бiльше 360 днiв 9 008

-

4 459

456

1 274

15 197

- простроченi менше, нiж 30 днiв

Всього етап 1

1 554 376

13 610
-

13 610

Етап 2
- не простроченi

125 259

125 259

Етап 3
- не простроченi

-

Всього етап 3

9 008

-

6 260

Валова балансова вартiсть кредитiв
1 725 822

655

1 699

1 688 643

Резерв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв
364)
(54 745)

17 622

13 610

10 363

(45 022)

(18)

1 982

(6 590)

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
13 592
3 773 1 231 8 860 1 671 077

11

224

(751)

1

643

(2

621

Нижче поданий аналiз кредитiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю за кредитною якiстю
станом на 31 грудня 2019 року:

У тисячах гривень
Кредити юридичним особам Кредити
фiзичним
особам
приватним
пiдприємцям Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi
Кредити фiзичним особам споживчi кредити
Кредити фiзичним особам - кредитна карта Всього

Етап 1
- не простроченi

1 261 632

- простроченi менше, нiж 30 днiв

Всього етап 1

1 262 055

19 938

19 938
423

-

6 392

6 143

2 230

9 314

1 299 257

249

86

2 913

3 671

2 316

12 227

1 302 928

Етап 2
- не простроченi

87 586 -

-

-

78

87 664

- простроченi менше, нiж 90 днiв

-

-

77

396

Всього етап 2

-

77

396

195

88 254

-

-

-

-

-

- простроченi менше, нiж 90 днiв

-

-

-

- простроченi вiд 91 до 180 днiв

1 308

-

- простроченi вiд 181 до 360 днiв

4 921

87 586

117

590

-

1

1

-

1

112

1 421

-

317

3

272

5 513

1 635

13 403

7 260

1 032

Етап 3
- не простроченi

-

- простроченi бiльше 360 днiв 22 809

Всього етап 3

29 038

1 635

Валова балансова вартiсть кредитiв

13 720

1 378 679

Резерв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв
350) (65 306)

7 264

1 417

53 074

21 573 20 189 9 976

(39 930)

46 139

13 839 1 444 256

(1 785) (14 007)

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
19 788 6 182 2 742 11 489 1 378 950

(7 234) (2

1

338

749

Протягом 2012-2014 рокiв Банком було укладено угоди вiдступлення права вимоги частини iпотечних
кредитiв на придбання житлової нерухомостi Державнiй iпотечнiй установi (надалi - "ДIУ"), за якими
Банком було вiдступлено права вимоги на майбутнi грошовi потоки. Банк надавав ДIУ послуги з
подальшого прийому платежiв за цими кредитами за встановлену винагороду. В зв'язку з тим, що ДIУ
має право зворотного вiдступлення права вимоги за такими угодами в разi погiршення умов їх виконання
позичальниками, Банк не припиняв їх визнання i продовжував облiковувати у складi кредитiв та авансiв
клiєнтам. Станом на 30 вересня 2020 року вартiсть таких кредитiв становила 240 тисяч гривень (31
грудня 2019 року - 489 тисяч гривень), а сума пов'язаних з ними коштiв, отриманих вiд iнших фiнансових
органiзацiй, становила 240 тисяч гривень (31 грудня 2019 року - 492 тисяч гривень).
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 31.
10.
Цiннi папери

Цiннi папери складаються з наступних компонентiв:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

Державнi облiгацiї України

6 892

31 грудня 2019 року

50 731

Всього цiннi папери у портфелi Банку, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки
6 892
50 731

Державнi облiгацiї України

116 954

35 782

Всього цiннi папери у портфелi Банку, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через iнший сукупний дохiд
116 954
35 782

Депозитнi сертифiкати НБУ

300 210

681 091

Всього цiннi папери у портфелi Банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 300 210
681 091

Всього цiнних паперiв 424 056

767 604

11.
Iнвестицiйна нерухомiсть

У тисячах гривень

Прим. 2020 рiк

Iнвестицiйна нерухомiсть за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня

3 790

Нерухомiсть, що перейшла у власнiсть банку у розрахунок
за простроченими кредитами
Вибуття

313
(1 737)

Iнвестицiйна нерухомiсть за справедливою вартiстю станом на 30 вересня

У тисячах гривень

Прим. 2019 рiк

Iнвестицiйна нерухомiсть за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня

Вибуття

2 366

(23 652)

27 771

Збитки вiд змiни справедливої вартостi

(329)

Iнвестицiйна нерухомiсть за справедливою вартiстю станом на 31 грудня

3 790

12.
Примiщення, обладнання та нематерiальнi активи

У тисячах гривень
Прим. Примiщення Вдосконалення орендованого майна Транспортнi засоби
Офiсне та комп'ютерне обладнання Незавершене будiвництво та не введене в експлуатацiю
програмне забезпечення
Всього примiщень та обладнання
Нематерiальнi активи Всього

Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки станом на 31 грудня 2018 року
90 692 729
182 10753 233 235 340

44 069 31 892 14 725

Накопичена амортизацiя
(41 394)
(158 504)

(6 769) (79 940)

-

44 069 1 491

10 752 729

-

(30 401)

Залишкова вартiсть станом на 31 грудня 2018 року
11 839 76 836

Надходження

6 400

261

884

Переведення до iншої категорiї

Вибуття

-

-

-

Вибуття первiсна вартiсть
Вибуття знос

-

-

10 165

(427)

7 956

17 283

4 941

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(668)

(1 087)

668

(117

1 087

-

-

(1 755)

-

1 755

110)

64 997

22 224
-

-

-

1 755

-

(1 755)

Амортизацiйнi вiдрахування 26
(5 418)
(11 653)

(824)

(515)

(1 312)

(3 584)

-

(6

235)

153

Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки на 30 вересня 2019 року
14 941
99 770
302
197 635
58 174

50 469
255 809

32

Накопичена амортизацiя
590)
(46 812)
(168 402)

(82 437)

-

(824)

(30 916)

Залишкова вартiсть на 30 вересня 2019 року
76 045
11 362
87 407

(7 413)

49 645

1 237

7 528

17 333

(121

302

У тисячах гривень
Прим. Примiщення Вдосконалення орендованого майна Транспортнi засоби
Офiсне та комп'ютерне обладнання Незавершене будiвництво та не введене в експлуатацiю
програмне забезпечення
Всього примiщень та обладнання
Нематерiальнi активи Всього

Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки станом на 31 грудня 2019 року
252
14 941
102 275
48
194 384
59 417

Накопичена амортизацiя
880)
(48 161)
(170 041)

-

(31 110)

(7 784)

Залишкова вартiсть станом на
31 грудня 2019 року
289
48
72 504
11 256
83 760

Надходження

36

-

-

6 749

2 496

44 868

9 281

32

253 801

(82 986)

44 868

1 142

11 665

20 946

-

(121

7 157

19

Вибуття

-

-

Вибуття первiсна вартiсть
Вибуття знос
332)

-

-

-

(42)

(42)

-

(42)

-

3 493

316

2 523

42

6 374

(316)

(2 523)

-

(6 332)

(586)

(1 112)

(3 799)

(3 493)

Амортизацiйнi вiдрахування 26
(4 128)
(10 468)

(843)

(843)

(28 203)

Залишкова вартiсть станом на 30 вересня 2020 року
2 502 75 403
18 793
94 196

6 374
-

-

Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки станом на 30 вересня 2020 року
106 5012 502 197 291
71 082
268 373

Накопичена амортизацiя
888)
(52 289)
(174 177)

-

(6

(6

340)

44 904 28 759 14 625

(8 580)

(84 262)

-

44 061

556

22

6 045

(121

239

Незавершене будiвництво та не введене в експлуатацiю програмне забезпечення - це переважно
будiвництво та переобладнання примiщень для вiддiлень Банку, а також програмне забезпечення, яке ще
не введене в експлуатацiю. Пiсля завершення активи переводяться до складу примiщень та вдосконалень
орендованого майна, а програмне забезпечення - до нематерiальних активiв.
Станом на 30 вересня 2020 року примiщення, вдосконалення орендованого майна та iншi об'єкти
основних засобiв включали активи з iсторичною або переоцiненою вартiстю у розмiрi 143 753 тисячi
гривень, якi були повнiстю замортизованi (31 грудня 2019 року - 140 158 тисяч гривень). Банк продовжує
використовувати цi активи.

13.
Активи з права користування

Активи з права користування представленi таким чином:

У тисячах гривень

Примiщення

Первiсна вартiсть cтаном на 1 сiчня 2020 року

Надходження

45 761

Переоцiнка

237

Модифiкацiя

7 371

Амортизацiйнi вiдрахування

39 612

(21 812)

Чиста балансова вартiсть cтаном на 30 вересня 2020 року

У тисячах гривень

71 169

Примiщення

Первiсна вартiсть cтаном на 1 сiчня 2019 року

22 400

Надходження 39 062
Переоцiнка

144

Модифiкацiя 1 907
Амортизацiйнi вiдрахування (23 901)

Чиста балансова вартiсть cтаном на 31 грудня 2019 року

39 612

Станом на 30 вересня 2020 року середнiй термiн оренди примiщень Банку складає 2 роки без врахування
можливостi пролонгацiї договору. Банк не має можливостi викупу об'єктiв оренди за номiнальною

вартiстю в кiнцi термiну оренди.
Аналiз по термiнах погашення орендних зобов'язань наведено в Примiтцi 19.
У складi звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд визнанi наступнi суми за договорами
оренди:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

31 грудня 2019 року

Витрати на амортизацiю активу з права користування
Фiнансовi витрати за орендними зобов'язаннями

21 812

4 460

23 901
5 923

Операцiйнi витрати за договорами короткострокової оренди 412

Всього вплив на фiнансовий результат

26 684

3 718

33 542

14.
Iншi фiнансовi активи

Iншi фiнансовi активи представленi наступним чином:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

31 грудня 2019 року

Дебiторська заборгованiсть за кредитними та дебетовими картками 3 336
Нарахованi доходи до отримання

894

Суми у розрахунках

1 069

479

Резерв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв

Всього iнших фiнансових активiв
15.

4 293

886

(416)

2 339

(515)

899

Iншi активи

Iншi активи предсталенi наступним чином:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

Витрати майбутнiх перiодiв

31 грудня 2019 року

14 520

9 907

Передоплати за основнi засоби та нематерiальнi активи
Передоплата за послуги

588

13 520

8 099

1 032

Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток
222
Iнше

264

385

Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення

Всього iнших активiв 28 716

(276)

(110)

19 535

16.
Заборгованiсть перед iншими банками

Заборгованiсть перед iншими банками представлена таким чином:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

Фiнансування, отримане вiд материнської компанiї

31 грудня 2019 року

323 148

253 269

100

Всього заборгованостi перед iншими банками

323 148

253 269

'Протягом 9 мiсяцiв 2019 року згiдно рiшення акцiонерiв Банку про переведення частини прибутку вiд
початкового визнання фiнансування, отриманого вiд материнської компанiї та визнаного в попереднiх
перiодах, який стосувався завершених операцiй (тобто реалiзований прибуток), у категорiю
накопиченого дефiциту було переведено 2 тисячi гривень.
Станом на 30 вересня 2020 року заборгованiсть перед iншими банками мiстить довгостроковi вклади
материнської компанiї у сумi 145 499 тисяч гривень, якi перебували у заставi за виданими Банком
кредитами та авансами клiєнтам та вiдповiдно були обтяженими на користь Банку (31 грудня 2019 року 119 165 тисяч гривень).
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 31.
17.
Кошти клiєнтiв

Кошти клiєнтiв представленi таким чином:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

31 грудня 2019 року

Юридичнi особи

- Поточнi/розрахунковi рахунки
- Строковi депозити

922 378

76 251

758 427
163 593

Фiзичнi особи

- Поточнi рахунки/рахунки до запитання

650 774

- Строковi депозити

457 547

519 278

- Ощаднi депозити

101 509

105 413

Всього коштiв клiєнтiв

2 208 459

1 986 502

439 791

Ощаднi депозити - це процентнi рахунки. Клiєнти можуть зараховувати кошти на цi рахунки та вилучати
з них кошти у будь-який час. Проценти нараховуються щодня на залишок суми на цих рахунках.
Розподiл коштiв за галузями економiки наведено нижче:

30 вересня 2020 року
У тисячах гривень

31 грудня 2019 року

Сума

%

Фiзичнi особи 1 209 830
Комерцiя i торгiвля
Виробництво

Сума

55

343 958

1 064 482
16

164 275

7

Фiнансовi послуги, страхування
Зв'язок 82 706

Державнi та суспiльнi органiзацiї
Будiвництво та нерухомiсть

11
4

60 456
3
3

Транспортна галузь

2
33 773

Iнше

18 191

Всього коштiв клiєнтiв

1 898

1

2 208 459

2

90 778

5

102 139

5

63 327

3

54 473
2

Дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я

42 205
4

79 599

75 640

48 940

13

220 790

Сiльське господарство, лiсове господарство та рибне господарство
45 138
2
Послуги

53

249 919

86 322

4

%

3
27 356

26 475

1
2 291

-

1

100

1 986 502

100

Станом на 30 вересня 2020 року загальна сума коштiв клiєнтiв, отриманих вiд 10 найбiльших клiєнтiв
Банку, складала 310 226 тисяч гривень (31 грудня 2019 року - 234 630 тисяч гривень), або 14% вiд
загальної суми коштiв клiєнтiв (31 грудня 2019 року - 12% вiд загальної суми коштiв клiєнтiв).
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 31.

18.
Резерви за зобов'язаннями

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

Резерви пiд судовi справи

7 734

31 грудня 2019 року

7 734

Резерви за невикористаними кредитними лiнiями

5 884

5 787

Резерви за фiнансовими гарантiями та непокритими акредитивами

Всього резервiв за зобов'язанями

14 544

926

492

14 013

В ходi нормального ведення бiзнесу Банк час вiд часу отримує претензiї вiд третiх сторiн. Виходячи з
власної оцiнки, а також внутрiшнiх професiйних консультацiй, Банк самостiйно оцiнює ризики та
можливi зобов'язання щодо судових процесiв. Станом на 30 вересня 2020 року та 31 грудня 2019 року
Банк з урахування професiйних суджень керiвництва сформував резерв пiд забезпечення судового позову
в сумi 7 734 тисячi гривень. У квiтнi 2017 року Державним виконавцем винесено постанову про закриття
виконавчого провадження, проте керiвництво вважає, що ймовiрнiсть оскарження даної постанови
залишається високою, тому Банк залишив без змiн резерв пiд забезпечення судового позову в сумi 7 734
тисячi гривень.
19.
Оренднi зобов'язання

Рух орендних зобов'язань представлений таким чином:

У тисячах гривень

Оренднi зобов'язання станом на 1 сiчня 2020 року

Збiльшення орендного зобов'язання

44 843

41 175

Погашення орендного зобов'язання (тiло)

(20 668)

Нарахованi фiнансовi витрати за орендними зобов'язаннями

4 460

Сплаченi фiнансовi витрати за орендними зобов'язаннями

(4 962)

Дохiд вiд модифiкацiї оренди
Переоцiнка

244

Модифiкацiя

7 180

(4)

Вплив змiни курсiв iноземних валют

602

Оренднi зобов'язання станом на 30 вересня 2020 року

72 870

У тисячах гривень

Оренднi зобов'язання станом на 1 сiчня 2019 року

Збiльшення орендного зобов'язання

21 493

38 462

Погашення орендного зобов'язання (тiло)

(21 086)

Нарахованi фiнансовi витрати за орендними зобов'язаннями
Сплаченi фiнансовi витрати за орендними зобов'язаннями
Модифiкацiя
Вплив змiни курсiв iноземних валют

5 923

(4 780)
1 907
(744)

Оренднi зобов'язання станом на 31 грудня 2019 року

41 175

Оренднi зобов'язання на основi строкiв погашення представленi таким чином:

30 вересня 2020 року 31 грудня
2019 року

До запитання та до 1 мiсяця

-

Вiд 1 до 3 мiсяцiв

4 100

5 475

Вiд 3 до 12 мiсяцiв

22 996 17 969

Вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв

4 983

61 813 18 133

За вирахуванням: недоотриманих вiдсоткiв

Усього зобов'язань з оренди

(16 039)

(5 385)

72 870 41 175

20.
Iншi фiнансовi зобов'язання

Iншi фiнансовi зобов'язання представленi таким чином :

У тисячах гривень

30 вересня

2020 року

31 грудня 2019 року

Нарахованi зобов'язання за послугами 7 735
Кошти у розрахунках

5 726

6 605

5 298

Кредиторська заборгованiсть за дебетовими або кредитними картками

1 408

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками

48

194

20 182

Iншi фiнансовi зобов'язання

-

2

Всього iнших фiнансових зобов'язань 15 063

32 135

Станом на 30 вересня 2020 року кошти у розрахунках включають у себе кредиторську заборгованiсть
перед Piraeus Bank SA, London Branch, у сумi 325 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 272 тисячi
гривень).
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 31.

21.
Iншi зобов'язання

Iншi зобов'язання представленi таким чином:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

Доходи майбутнiх перiодiв

8 938

31 грудня 2019 року

8 784

Нарахованi витрати на виплати працiвникам 2 778

7 194

Кошти до сплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

2 492

Податки до сплати, крiм податку на прибуток

2 144

Всього iнших зобов'язань

14 900

692

2 122

20 244

Нарахованi витрати на виплати працiвникам включають резерви невикористаних вiдпусток та премiй.

22.
Акцiонерний капiтал

Станом на 30 вересня 2020 та 31 грудня 2019 року статутний капiтал Банку складав 2 531 347 тисяч
гривень, загальна кiлькiсть ухвалених до випуску простих iменних акцiй складала 253 135 тисяч акцiй
номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста
акцiя має один голос при голосуваннi.
23.
Процентнi доходи та витрати

Процентнi доходи та витрати представленi наступним чином:

Перiод по 30 вересня 2020 року з
У тисячах гривень
року

1 липня 2020 року

Перiод по 30 вересня 2019 року з
1 сiчня 2020 року

1 липня 2019 року

1 сiчня 2019

Процентнi доходи

Кредити та аванси клiєнтам

50 205

150 745

56 547

163 650

Цiннi папери у портфелi банку, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через iнший сукупний дохiд 7 151 22 828
3 499 12 481
Цiннi папери у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
14 772
43 695

5 708

31

342

Кредити та аванси клiєнтам, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки
140
400
128
397
Цiннi папери у портфелi банку, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки та збитки
88
315
90
182
Кореспондентськi рахунки в iнших банках

7

307

528

Депозити "овернайт" в iнших банках

-

91

134

685

Заборгованiсть iнших банкiв

15

-

-

-

1 592

Всього процентних доходiв

63 299

206 043

75 698

222 682

29 070

9 865

26 707

Процентнi витрати

Строковi депозити фiзичних осiб

7 899

Процентнi витрати за орендними зобов'язаннями

2 179

4 460

2 467

7 271

Поточнi/розрахунковi рахунки юридичних осiб

1 384

5 311

1 532

3 945

Строковi депозити юридичних осiб

1 354

7 768

3 041

9 826

Депозити iнших банкiв

6 727

1 646

6 030

411

1 479

524

86

-

-

1 290

Поточнi/ощаднi рахунки фiзичних осiб
Депозити "овернайт" iнших банкiв
Iнше

11

43

24

-

1 543

78

Всього процентних витрат

14 528

54 944

19 099

55 400

Чистий процентний дохiд

48 771

151 099

56 599

167 282

Розрахованi за методом ефективної процентної ставки процентнi доходи за фiнансовими активами у
портфелi банку, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший
сукупний дохiд становили 22 828 тисяч гривень станом на 30 вересня 2020 року (30 вересня 2019: 12 481
тисячу гривень), а за фiнансовими активами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю - 182 500
тисяч гривень станом на 30 вересня 2020 року (30 вересня 2019: 209 622 тисячi гривень). Процентнi
доходи за фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки станом на 30 вересня 2020 року становили 715 тисяч гривень (30 версеня 2019:
579 тисяч гривень).
Розрахованi за методом ефективної процентної ставки процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями
у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю становили 54 944 тисяч гривень
станом на 30 вересня 2020 року (30 вересня 2019: 55 400 тисяч гривень).

Iнформацiя про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi
31.
24.
Доходи та витрати за виплатами та комiсiйними

Доходи та витрати за виплатами та камiсiйними представленi таким чином:

Перiод по 30 вересня 2020 року з
У тисячах гривень
року

1 липня 2020 року

Перiод по 30 вересня 2019 року з
1 сiчня 2020 року

1 липня 2019 року

1 сiчня 2019

Доходи за виплатами та комiсiйними

- Розрахунково-касове обслуговування

19 618

- Комiсiйнi за валютними операцiями

8 310

- Гарантiї наданi

1 911

5 006

- Операцiї з цiнними паперами

1 672

6 535

265

739

55 081
21 619

200

21 191
8 168

23 616

568

- Комiсiї за обслуговування кредиту, якi не є частиною ефективної процентної ставки
41
213
- Iнше 1 355

4 361

1 396

59 114

64

3 751

Всього доходiв за виплатами та комiсiйними 31 523

86 988

32 668

Витрати за виплатами та комiсiйними

- Розрахунково-касове обслуговування

6 081

16 996

- Позабалансовi операцiї

732

2 450

711

2 065

6 136

17 060

93 797

182

- Iнше 145

375

70

205

Всього витрат за виплатами та комiсiйними

6 937

Чистий комiсiйний дохiд

67 552

24 586

19 436

6 938

25 730

19 715

74 082

Iнформацiя про доходи за виплатами та комiсiйними по операцiях з пов'язаними сторонами наведена в
Примiтцi 31.
25.
Iншi операцiйнi доходи

Iншi операцiйнi доходи представленi таким чином:

Перiод по 30 вересня 2020 року з
У тисячах гривень
року

1 липня 2020 року

Перiод по 30 вересня 2019 року з
1 сiчня 2020 року

1 липня 2019 року

Результат вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi

348

415

148

6 148

Вiдшкодування витрат по медичному страхуванню

149

462

148

483

Вiдшкодування витрат за судовими позовами 129

198

128

261

60

167

-

306

Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi
Штрафи та пенi отриманi

25

225

Дохiд вiд продажу iнших основних засобiв

210

547

13

362

54

1 сiчня 2019

548

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi, за якою минув термiн позовної давностi 2
3
14
Iншi

38

201

59

194

12

Всього iнших операцiйних доходiв

764

2 042

750

8 501

26.
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати представленi таким чином:

Перiод по 30 вересня 2020 року з
У тисячах гривень
сiчня 2019 року

Прим. 1 липня 2020 року

Витрати, пов'язанi з персоналом

Перiод по 30 вересня 2019 року з
1 сiчня 2020 року

38 921

Iншi витрати на примiщення та обладнання

7 970

Витрати на амортизацiю активу з права користування
868
Внесок до ФГВФО

2 493

7 176

Амортизацiя примiщень та обладнання
2 260

6 340

2 206

2 073

1 липня 2019 року

116 281

38 988

23 692

7 313

13

116 114
21 281

6 629

21 812

6 307

1 962

5 387

1 724

5 312

4 744

412

267

5 865

12

6 235

Комунальнi витрати

2 112

6 555

2 247

6 873

Професiйнi послуги

2 019

5 219

2 097

7 586

Поштовi витрати та витрати на послуги зв'язку
Амортизацiя нематерiальних активiв 12
1 165

4 128

1 769

5 418

Канцтовари та витратнi матерiали
Витрати на страховi послуги

1 138

3 901

1 694

702

1 985

725

2 037

Охороннi послуги

411

1 313

619

1 783

Реклама та маркетинг

380

1 324

436

2 303

253

772

Податки, крiм податку на прибуток

Витрати на оперативну оренду примiщень та обладнання

(431)

1 075
134

1

741

17

Витрати на вiдрядження

95

380

1 204

2 365

Вiдрахування до резерву на покриття збиткiв за iншими фiнансовими активами
45
110
Вiдрахування до резерву на знецiнення iнших активiв
Iнше

4 011

10 925

5 405

(278)

177

76
563

178

559

11 768

Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат
251
220 037

72 453

217 957

75

27.
Податок на прибуток

(а)

Компоненти витрат з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток, показанi у складi фiнансового результату, складаються з таких
компонентiв:

У тисячах гривень

Перiод з 1 сiчня по 30 вересня

2020 року

Перiод з 1 сiчня по 30 вересня

2019 року

Вiдстрочений податок 371

6 025

Витрати з податку на прибуток за перiод

371

6 025

Станом на 30 вересня 2020 року та 31 грудня 2019 року Банк не визнав частково вiдстрочений

податковий актив, що виникає за резервом на покриття збиткiв за активами та зобов'язаннями та
вiдстрочений податковий актив, що виникає за податковими збитками у зв'язку з невизначенiстю
реалiзацiї цього податкового активу та збитковою дiяльнiстю Банку у пореднiх перiодах.

(б)
Вивiрення витрат з податку на прибуток та фiнансового результату, помноженого на ставку
оподаткування

Доходи Банку оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18% (у 2019 роцi - 18%). Вивiрення
очiкуваних та фактичних податкових витрат наведено нижче.

У тисячах гривень

Перiод з 1 сiчня по 30 вересня

2020 року

Перiод з 1 сiчня по 30 вересня

2019 року

Прибуток до оподаткування

2 058

33 473

Теоретична сума податкового кредиту за встановленою законом ставкою податку

Витрати з податку на прибуток за рiк 371

(в)

371

6 025

6 025

Вiдстроченi податки, проаналiзованi за видами тимчасових рiзниць

Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi та
їхньою податковою базою. Нижче показаний податковий вплив змiн цих тимчасових рiзниць.

У тисячах гривень

Залишок на 31 грудня 2019 року

Кредитовано/ (визнано) у прибутку чи збитку
сукупних доходах
30 вересня 2020 року

Кредитовано/ (визнано) у iнших

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Примiщення та обладнання

2 894

Перенесенi податковi збитки 24 392

(178)

-

2 716

(193)

-

24 199

27 286

(371)

Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)
26 915

-

У тисячах гривень
Залишок на 31 грудня 2018
Податковий ефект, що виник у зв'язку з
впроваджен-ням МСФЗ 16
Залишок на 1 сiчня 2019 року згiдно
МСФЗ 16
Кредитовано/ (визнано) у прибутку чи збитку
iнших сукупних доходах
30 вересня 2019 року

Кредитовано/

(визнано)

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Активи з права на використання
Примiщення та обладнання
2 092

2 257

Перенесенi податковi збитки 31 639
25 778

-

(1)

Прибуток на одну акцiю

1

-

-

2 257

(165)

-

-

31 639

(5 861)

-

33 896

(1)

33 895

Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)
(6 025)
27 870

28.

(1)

у

Перiод по 30 вересня 2020 року з
У тисячах гривень
року

1 липня 2020 року

Перiод по 30 вересня 2019 року з
1 сiчня 2020 року

Прибуток, що належить акцiонерам-власникам простих акцiй

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)

1 липня 2019 року

1 сiчня 2019

1 639

27 448

1 687

8 202

253 135253 135253 135253 135

Чистий прибуток на одну просту акцiю (у гривнях на одну акцiю)

0.01

0.01

0.03

0.11

29.
Управлiння капiталом

Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi (i) дотримання вимог до капiталу,
встановлених Нацiональним банком України та (ii) спроможностi Банку функцiонувати як безперервно
дiюче пiдприємство. Сума регулятивного капiталу у вiдповiдностi до затверджеої методологiї
Нацiональним банком України станом на 30 вересня 2020 року складає 600 526 тисяч гривень (31 грудня
2019 року - 625 298 тисяч гривень). Контроль за дотриманням нормативу достатностi капiталу,
встановленого Нацiональним банком України, здiйснюється за допомогою щомiсячних звiтiв, де
мiстяться розрахунки, якi перевiряють та пiдписують Голова Правлiння i Головний бухгалтер Банку.
Оцiнка iнших цiлей управлiння капiталом здiйснюється щороку.
Вiдповiдно до iснуючих вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, банки повиннi
утримувати вiдношення регулятивного капiталу до активiв, зважених з урахуванням ризику ("норматив
достатностi капiталу"), на рiвнi, що є вищим за обов'язкове мiнiмальне значення. Нижче в таблицi
показаний регулятивний капiтал Банку, який складається з таких компонентiв:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

Основний капiтал

594 491

588 818

Додатковий капiтал

6 035

36 480

31 грудня 2019 року

Всього регулятивного капiталу

600 526

625 298

Станом на 30 вересня 2020 року та 31 грудня 2019 року Банк дотримувався вимог НБУ до рiвня капiталу.
30.
Умовнi та iншi зобов'язання

Судовi справи. В ходi нормального ведення бiзнесу Банк час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з
власної оцiнки, а також внутрiшнiх професiйних консультацiй Банк самостiйно оцiнює ризики та
можливi зобов'язання щодо судових процесiв. Станом на 30 вересня 2020 року та 31 грудня 2019 року
Банк з урахування професiйних суджень керiвництва сформував резерв пiд забезпечення судового позову
в сумi 7 734 тисячi гривень. У квiтнi 2017 року Державним виконавцем винесено постанову про закриття
виконавчого провадження, проте керiвництво вважає, що ймовiрнiсть оскарження даної постанови
залишається високою, тому Банк залишив без змiн резерв пiд забезпечення судового позову в сумi 7 734
тисячi гривень.
Податкове законодавство. З 1 сiчня 2015 року в Українi частково впроваджено податкову реформу.
Зокрема, суттєво змiненi правила визначення об'єкту оподаткування з податку на прибуток, термiни та
порядок складання податкової звiтностi. Згiдно вимог Податкового кодексу об'єкт оподаткування
визначається на пiдставi прибутку до оподаткування (пiсля проведення певних коригувань), визначеного
у фiнансовiй звiтностi платника податку, яка подається до податкових органiв разом iз податковою
звiтнiстю. В поточнiй редакцiї Податкового кодексу iснують певнi норми, якi дозволяють неоднозначне
трактування, та щодо яких може превалювати фiскальний пiдхiд з боку податкових органiв. Така
невизначенiсть та неоднозначнiсть трактування можуть стосуватись оцiнки та вiдображення в облiку
фiнансових iнструментiв, резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть
цiноутворення ринковим умовам та операцiй з акцiонерами, що в свою чергу може призвести до
додаткових податкових зобов'язань, штрафiв та пенi у разi, якщо податковi органи поставлять пiд сумнiв
певнi тлумачення, заснованi на оцiнцi керiвництва Банку. Керiвництво Банку, грунтуючись на своєму
трактуваннi податкового законодавства, вважає, що всi чиннi податки були нарахованi.
Зобов'язання за капiтальними витратами. Станом на 30 вересня 2020 року капiтальнi зобов'язання,
передбаченi контрактами на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв, складали 4 387 тисяч
гривень. Станом на 31 грудня 2019 року Банк мав капiтальнi зобов'язання у сумi 3 129 тисяч гривень.
Зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням. Головною метою цих iнструментiв є забезпечення грошових
коштiв для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв. Гарантiї та акредитиви "стенд-бай", якi являють
собою безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить платежi на користь третiх сторiн у випадку
невиконання клiєнтами своїх зобов'язань, мають той самий кредитний ризик, що й кредити.
Документарнi та товарнi акредитиви, що являють собою письмовi зобов'язання Банку за дорученням
своїх клiєнтiв, якi уповноважують третi сторони вимагати вiд Банку оплати у встановлених сумах
вiдповiдно до конкретних умов, забезпечуються партiями товару, до яких вони вiдносяться, або
грошовими депозитами, отже, мають менший рiвень ризику, нiж кредити.
Зобов'язання щодо надання кредитiв являють собою невикористанi суми, призначенi для кредитування у
формi кредитiв, гарантiй та акредитивiв. Стосовно кредитного ризику за зобов'язаннями щодо надання
кредитiв Банк наражається на потенцiйнi збитки в загальнiй сумi невикористаних зобов'язань у разi
повної видачi клiєнтам невикористаної суми таких кредитiв. Проте можлива сума збиткiв є меншою за
загальну суму невикористаних зобов'язань, оскiльки виконання бiльшостi зобов'язань щодо надання

кредитiв залежить вiд дотримання клiєнтами певних кредитних стандартiв. Банк вiдстежує строки до
погашення зобов'язань щодо надання кредитiв, оскiльки бiльш довгостроковi зобов'язання зазвичай
характеризуються вищим кредитним ризиком, нiж короткостроковi.
Непогашенi зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням, були такими:

У тисячах гривень

30 вересня

2020 року

31 грудня 2019 року

Невiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї

29 795

37 742

Гарантiї наданi та непокритi акредитиви

127 589

112 634

Всього зобов'язань, пов'язаних з кредитуванням

157 384

150 376

Загальна сума зобов'язань, пов'язаних з кредитуванням, вiдповiдно до договору не обов'язково являє
собою суму грошових коштiв, виплата яких знадобиться у майбутньому, оскiльки багато з цих
зобов'язань можуть виявитися незатребуваними або припиненими до закiнчення строку їх чинностi.

Зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням, деномiнованi у таких валютах:

У тисячах гривень

30 вересня 2020 року

Українськi гривнi

60 577

Євро

53 696

40 209

Долари США 56 598

Всього 157 384

69 440

27 240

150 376

31 грудня 2019 року

Активи, наданi в заставу, та активи з обмеженим використанням. Станом на 30 вересня 2020 року
гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках у сумi 30 375 тисяч гривень (31 грудня 2019 року - 19 524
тисячi гривень), розмiщенi як покриття операцiй з iншими банками за картковими операцiями та за
розрахунками в межах мiжнародної платiжної системи Visa (Примiтка 8).
31.
Операцiї з пов'язаними сторонами

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо
одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових
та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою
вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй
формi.

Станом на 30 вересня 2020 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами були такими:

У тисячах гривень
Материнська компанiя
управлiнський персонал

Компанiї пiд спiльним контролем

Кореспондентськi рахунки

1 898

-

-

Кредити та аванси клiєнтам

-

-

20

323 148

-

Заборгованiсть перед iншими банками

Кошти клiєнтiв

-

Iншi фiнансовi зобов'язання

4 525

-

Основний

-

6 982

325

-

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами за перiод з 1 сiчня по 30
вересня 2020 року:

У тисячах гривень
Материнська компанiя
управлiнський персонал

Компанiї пiд спiльним контролем

Процентнi доходи

4

-

1

Процентнi витрати

4 347

33

59

Комiсiйнi доходи

174

1 086

51

Результат вiд похiдних фiнансових iнструментiв

-

-

Основний

-

Станом на 31 грудня 2019 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами були такими:
У тисячах гривень
Материнська компанiя
управлiнський персонал

Кореспондентськi рахунки

Кредити та аванси клiєнтам

1 408

-

Заборгованiсть перед iншими банками

Кошти клiєнтiв

-

Iншi фiнансовi зобов'язання

Компанiї пiд спiльним контролем

-

-

-

90

253 269

2 188

-

-

Основний

-

6 213

272

-

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами за перiод з 1 сiчня по 30
вересня 2019 року:

У тисячах гривень
Материнська компанiя
Основний управлiн-ський персонал

Компанiї пiд спiльним контролем

Процентнi доходи

4

-

2

Процентнi витрати

6 030

105

124

Комiсiйнi доходи

105

113

83

Результат вiд похiдних фiнансових iнструментiв

480

-

-

Протягом перших трьох кварталiв 2020 та 2019 рокiв залучення коштiв вiд материнської компанiї
вiдбувалось за ринковими ставками i прибуток вiд початкового визнання вiдповiдної заборгованостi не
визнавався.
Нижче наведенi суми винагороди основного управлiнського персоналу:

Перiод з 1 сiчня по
30 вересня 2020 року

Перiод з 1 сiчня по

30 вересня 2019 року
У тисячах гривень
Витрати
Нараховане зобов'язання

Нараховане зобов'язання

Витрати

Короткостроковi виплати:
- Заробiтна плата

12 013

- Короткостроковi премiї

165
-

11 461
-

296
-

- Внески до фондiв соцiального страхування та пенсiйного фонду
40

Всього 13 000

197

13 832

336

987

32

2 371

ХV. Проміжний звіт керівництва
Упродовж звiтного перiоду важливих подiй, якi могли б мати суттєвий вплив на промiжну
фiнансову звiтнiсть Банку, не було. Зокрема, не вiдбувалося: об'єднання бiзнесу, припинення або
прийняття рiшення про припинення дiяльностi, iстотного придбання та реструктуризацiї активiв,
прийняття судових рiшень, що могли б спричинити виникнення суттєвих фiнансових
зобов'язань Банку. Протягом 3 кварталу 2020 року Банк в повнiй мiрi забезпечував виконання
зобов'язань перед клiєнтами, забезпечував достатнiй рiвень лiквiдностi та прибутковостi роботи.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Посадовi особи АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують
про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна iнформацiя пiдготовлена вiдповiдно до Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ртнок" вiд 23.02.2006 р. та Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, звтiердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 р. №2826, мiстить достовiрнi та об'єктивнi данi i,
що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне i об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно
до частини 4 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

