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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

1.

Основна діяльність

Акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна» (далі − «Банк») було засновано як закрите акціонерне товариство згідно
з законодавством України і зареєстровано Національним банком України (далі − «НБУ») 15 грудня 1997 р.
31 жовтня 2018 р. ING Bank N.V. як єдиний акціонер Банку прийняв Рішення №06/2018 про зміну типу акціонерного
товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінити назву Банку на
Акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна» з метою приведення діяльності Банку у відповідність до вимог Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення
інвестицій емітентами цінних паперів». Ці зміни було здійснено на дату державної реєстрації нового Статуту
АТ «ІНГ Банк Україна», 20 грудня 2018 р.
Спеціалізацією Банку є надання банківських послуг провідним українським та іноземним компаніям і банкам. Ці
послуги включають кредитування, торгове фінансування, здійснення платежів, розрахункові та інші послуги. Банк
також надає послуги з відкриття рахунків і пропонує юридичним особам пасивні банківські продукти із визначеними
строками погашення. Банк здійснює свою діяльність згідно з генеральною ліцензією на здійснення банківських
операцій, виданою НБУ. Банк є учасником державної програми страхування вкладів в Україні.
Банк здійснює свою діяльність переважно в Україні, однак Банк також проводить операції на міжнародних ринках.
100% акцій Банку належить ING Bank N.V., Нідерланди («Материнський банк»). Головний офіс Банку розташований
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30-A.

2.

Операційне середовище Банку та політична ситуація в Україні

Банк здійснює свої операції в Україні. Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй
притаманні особливості ринку, що розвивається. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов'язане з
ризиками, що є нетиповими для інших країн.
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не
закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, і
українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського
законодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання
Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Ця подія
призвела до суттєвого погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією.
У листопаді 2018 року після інциденту між російськими та українськими збройними силами, що стався недалеко від
русла, що з'єднує Азовське та Чорне моря, українська влада ввела режим воєнного стану на період 30 днів в 10
регіонах, розташованих уздовж російського та молдовського кордону, на узбережжі Азовського і Чорного морів.
Після закінчення цих 30 днів в кінці грудня 2018 року воєнний стан було скасовано.
Економічна ситуація в Україні істотно погіршилася у 2014-2016 рр. внаслідок зниження обсягів торгівлі з Російською
Федерацією та військової напруженості в Східній Україні. Незважаючи на те, що в 2017-2018 рр. ситуація, як і
раніше, залишалася нестабільною, українська економіка продовжувала демонструвати ознаки пожвавлення, такі,
як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних іноземних валют,
зростання міжнародних резервів НБУ і загальне пожвавлення ділової активності.
Протягом 2016-2018 рр. НБУ зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти, запроваджені в 2014-2015 рр.
Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу на
міжбанківському ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в іноземній валюті був
збільшений. Крім того, НБУ дозволив українським компаніям виплачувати дивіденди за кордон у межах певного
щомісячного ліміту. У лютому 2019 року набирає чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон
скасовує ряд обмежень, визначає нові принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду і веде до
значної лібералізації операцій з іноземною валютою і руху капіталу.
Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану якість активів, а українські
компанії та банки, як і раніше, відчувають брак фінансування з боку внутрішніх і міжнародних фінансових ринків.
Міжнародний валютний фонд («МВФ») продовжував надавати підтримку українському уряду в рамках чотирирічної
програми розширеного фінансування МВФ («EFF»), затвердженої в березні 2015 року. У жовтні 2018 року уряд
України досяг угоди з МВФ про проведення нової 14-місячної програми резервної підтримки («Stand-By»), яка
замінить собою діючу в даний час Програму EFF. Інші міжнародні фінансові установи також надавали останніми
роками значну технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні
реформи (в тому числі реформу стосовно боротьби з корупцією, реформу в сфері корпоративного права і поступову
лібералізацію енергетичного сектора).
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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
У грудні 2018 року рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України до рівня Caa1, зі стабільним
прогнозом на майбутнє, який відображає досягнення угоди з МВФ про майбутню співпрацю, позитивні очікування
щодо деяких реформ і покращення у сфері міжнародних відносин. Подальша стабілізація економічної та політичної
ситуації залежить від продовження проведення урядом структурних реформ та інших чинників.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності Банку,
необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний
вплив на результати діяльності та фінансовий стан Банку, характер та наслідки якого на поточний момент
визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу
умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення
діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

3.

Основа складання та основні принципи облікової політики

Підтвердження відповідності
Ця фінансова звітність складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ»). Це перший
комплект річної консолідованої фінансової звітності Банку, при складанні якої застосовані МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Зміни основних положень облікової політики описані
далі у цій Примітці.
Основа оцінки
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за винятком похідних фінансових
інструментів, які оцінювалися за справедливою вартістю.
Функціональна валюта та валюта подання
Національною валютою в Україні є гривня. Ця фінансова звітність подана у тисячах гривень, яка є функціональною
валютою Банку та валютою подання звітності, якщо не зазначено інше.
Зміни в обліковій політиці та нові і змінені стандарти та тлумачення
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ 9 замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» для річних періодів, що починаються 1
січня 2018 р. або пізніше. Банк не перераховував порівняльну інформацію за 2017 рік щодо фінансових
інструментів, які відносяться до сфери застосування МСФЗ 9. Отже, порівняльна інформація за 2017 рік
відображена у фінансовій звітності відповідно до МСБО 39 і не може бути порівняна з інформацією, поданою за
2018 рік. Різниці, що виникають в результаті застосування МСФЗ 9, були визнані безпосередньо у нерозподіленому
прибутку станом на 1 січня 2018 р. Ці різниці розкрито нижче:
(a)

Класифікація та оцінка

Згідно з МСФЗ 9, всі боргові фінансові активи, які не відповідають критерію «суто виплати основної суми і процентів
на непогашену частину основної суми» («SPPI-критерій»), класифікуються при первісному визнанні за
справедливою вартістю через прибуток або збиток (FVPL). Згідно із зазначеним критерієм, боргові інструменти, які
не відповідають критеріям «базової кредитної угоди», такі, як інструменти, що містять вбудовані умови конвертації,
або кредити без права регресу оцінюються за FVPL. Для боргових фінансових активів, які відповідають SPPIкритерію, класифікація при первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, в якій ці інструменти
управляються:

-

Інструменти, що управляються у моделі «утримання активу для одержання грошових коштів», оцінюються
за амортизованою вартістю.

-

Інструменти, що управляються у моделі «утримання активу для одержання грошових коштів або для
продажу», оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI).

-

Інструменти, що управляються в інших моделях, включаючи торгові фінансові активи, оцінюватимуться за
FVPL.

Фінансові активи, що відносяться до дольових інструментів, повинні класифікуватися при первісному визнанні за
FVPL, крім випадків, коли вони безповоротно визначені на власний розсуд Банку як фінансові інструменти, що
оцінюються за FVOCI. Для фінансових інвестицій, що класифікуються як оцінювані за FVOCI, всі реалізовані та
нереалізовані прибутки та збитки, крім доходу у формі дивідендів, визнаються в іншому сукупному доході і в
подальшому не перекласифіковуються у категорію прибутку або збитку.
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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Класифікація та оцінка фінансових зобов'язань великою мірою залишається без змін та здійснюється відповідно до
вимог МСБО 39. Похідні фінансові інструменти і надалі оцінюватимуться за FVPL. Вбудовані похідні інструменти
більше не відокремлюються від основних фінансових активів.
(б)

Зменшення корисності фінансових активів

Застосування МСФЗ 9 привело до фундаментальних змін обліку Банком зменшення корисності кредитів через
заміну моделі «понесених збитків» на прогнозну модель «очікуваних кредитних збитків» (ОКЗ). З 1 січня 2018 р.
Банк відображав резерв під очікувані кредитні збитки за всіма кредитами та іншими борговими фінансовими
активами не за FVPL, разом із зобов'язаннями з надання кредиту та договорами фінансової гарантії.
Резерв розраховується на основі ОКЗ, пов'язаних з ймовірністю дефолту протягом наступних дванадцяти місяців,
крім випадків, коли відбулося значне зростання кредитного ризику з моменту виникнення. Якщо фінансовий актив
відповідає визначенню придбаного або створеного («РОСІ-актив»), величина резерву розраховується на основі
змін ОКЗ протягом строку дії активу. Детальна інформація щодо методу обліку зменшення корисності, який
застосовується Банком, розкрито нижче. Кількісний вплив застосування МСФЗ 9 станом на 1 січня 2018 р. розкрито
нижче.
Вплив переходу на МСФЗ 9
Нижче у таблицях наведений вплив застосування МСФЗ 9 на показники звіту про фінансовий стан та
нерозподілений прибуток на 1 січня 2018 р., включаючи вплив заміни розрахунку понесених збитків відповідно до
МСБО 39 на розрахунок ОКЗ відповідно до МСФЗ 9.
Узгодження між балансовою вартістю статей, розрахованою відповідно до МСБО 39, та залишками, відображеними
у звіті про фінансовий стан відповідно до МСФЗ 9 на 1 січня 2018 р., представлено нижче:
Оцінка за МСБО 39
Фінансові
активи
Грошові кошти
та їх
еквіваленти
Інвестиційні
цінні папери
Кредити
клієнтам,
валова сума
ОКЗ за
кредитами
клієнтам
Інші активи
Усього активів
Резерви за
зобов'язаннями
з надання
кредитів і
договорами
фінансової
гарантії
Усього
зобов'язань

Категорія

Сума

Перекласифікація

Зміна основи
оцінки
ОКЗ

МСФЗ 9

Інше

Сума

Категорія

2,806,493

За
амортизованою
вартістю

Кредити та
дебіторська
заборгованість
Наявні для
продажу

2,806,435
60

-

-

-

60

Кредити та
дебіторська
заборгованість

7,713,818

-

-

31,855

7,745,673

(594,856)

-

8,502

(31,855)

(618,209)

20,147

-

87

-

20,234

9,945,604

-

8,647

-

9,954,251

7,244

-

(7,244)

-

-

7,244

-

(7,244)

-

-

Кредити та
дебіторська
заборгованість

58

За FVOCI
За
амортизованою
вартістю
За
амортизованою
вартістю

На 1 січня 2018 р. зміна основи оцінки, виражена у сумі 31,855 тисяч гривень, пов'язана зі збільшенням валової
балансової вартості кредитів та відповідного резерву під збитки для того, щоб відображати всі проценти до
отримання згідно з кредитними договорами станом на зазначену дату.
Визначення бізнес-моделі, у рамках якої утримується фінансовий актив, було здійснено, виходячи з фактів та
обставин, що існували на 1 січня 2018 р.
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Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік

(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» встановлює загальну концептуальну основу для визначення того, чи
має бути визнаний дохід (виручка), в якому розмірі та коли. Він замінює поточні інструкції щодо визнання доходу,
зокрема, ті, що містяться у МСБО 18 «Дохід», МСБО 11 «Будівельні контракти» та КТМФЗ 13 «Програми
лояльності клієнта». Основоположним принципом нового стандарту є те, що суб’єкт господарювання визнає
виручку, щоб відобразити передачу клієнтам обіцяних товарів чи послуг на суму, що відповідає винагороді, на яку
суб’єкт господарювання, за його очікуваннями, отримає право в обмін на ці товари чи послуги.
МСФЗ 15 є чинним для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р., або пізніше. Суб’єктам
господарювання дозволяється його дострокове застосування. МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та
Роз'яснення до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» не мають впливу на фінансову звітність Банку.
Інші змінені стандарти не мали значного впливу на Банк.
Порівняльна інформація
Деяка порівняльна інформація у фінансової звітності була змінена задля відповідності презентації поточного року.
Зокрема, Банк змінив подання статті «Результат операцій з іноземною валютою», розділивши її на «операції» та
«курсові різниці» та вилучивши суму експортних акредитивів із загальної суми експортних акредитивів на
позабалансових рахунках.
Оцінка справедливої вартості
Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана в результаті продажу активу або сплачена в результаті
передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки на основному або, у разі відсутності
основного, на найсприятливішому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. Справедлива вартість зобов’язання
відображає ризик його невиконання.
Якщо є така можливість, Банк оцінює справедливу вартість інструмента на основі котирувальної ціни такого
інструмента на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо операції за активами або зобов’язаннями
проводяться з такою частотою та в таких обсягах, які є достатніми для забезпечення інформації щодо
ціноутворення на постійній основі.
Якщо на активному ринку немає котирувальної ціни, Банк використовує методи оцінки вартості, які передбачають
максимальне використання відповідних відкритих вхідних даних і мінімальне використання закритих вхідних даних.
Методи оцінки вартості, які застосовуються, поєднують всі фактори, які учасники ринку брали б до уваги за
обставин, що склалися.
Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструмента на момент первісного визнання є зазвичай
ціна операції, тобто справедлива вартість сплачених або отриманих коштів. Якщо Банк визначає, що справедлива
вартість фінансового інструмента при початковому визнанні відрізняється від ціни операції і справедлива вартість
не підтверджується ні котирувальною ціною ідентичного активу чи зобов’язання на активному ринку, ні методом
оцінки вартості, який застосовує тільки дані відкритих ринків, такий фінансовий інструмент спочатку оцінюється за
справедливою вартістю, скоригованою для відстрочення різниці між справедливою вартістю при початковому
визнанні та ціною операції. Після цього зазначена різниця визнається у прибутку або збитку на основі належного
принципу протягом строку дії інструмента, але не пізніше моменту, коли оцінка вартості повністю підтверджується
відкритими ринковими даними або коли операція закривається.
МСФЗ визначають ієрархію джерел визначення справедливої вартості, яка відображає відносну надійність різних
способів визначення справедливої вартості:
(a) Активний ринок: Котирувальна ціна (Рівень 1)
Використання котирувальних цін фінансових інструментів на активних ринках.
(б) Метод оцінки справедливої вартості із застосуванням відкритих вхідних даних (Рівень 2)
Використання котирувальних цін подібних інструментів на активних ринках або котирувальних цін ідентичних або
подібних інструментів на неактивних ринках, або використання моделей оцінки вартості, значні вхідні дані за якими
є відкритими.
(в) Метод оцінки справедливої вартості із застосуванням значних закритих вхідних даних (Рівень 3)
Використання моделей оцінки вартості, в яких значні вхідні дані не є відкритими.
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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Наступний за достовірністю метод визначення справедливої вартості застосовується тільки тоді, коли найкращий
метод не може бути застосованим. За можливості Банк визначає справедливу вартість на основі котирувальних
ринкових цін, в іншому випадку застосовується наступний за достовірністю метод оцінки.
Фінансові активи
Первісне визнання
Класифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від їх контрактних умов та бізнес-моделі,
у рамках якої здійснюється управління цими інструментами. Первісна оцінка фінансових інструментів здійснюється
за справедливою вартістю, яка збільшується або зменшується на суму витрат на операції, за винятком фінансових
активів і фінансових зобов'язань, відображених за FVPL.
Категорії оцінки фінансових активів та фінансових зобов’язань
З 1 січня 2018 р. Банк класифікує всі свої фінансові активи на основі бізнес-моделі, що використовується для
управління активами, та контрактних умов за активами, оцінюючи їх за:

-

амортизованою вартістю;
FVOCI; або
FVPL.

Банк класифікує та оцінює свої похідні фінансові інструменти та торговий портфель за FVPL. Банк може на свій
розсуд класифікувати фінансові інструменти як оцінювані за FVPL, якщо такий підхід повністю ліквідує чи суттєво
зменшує обліковий дисбаланс, пов'язаний з їх оцінкою або визнанням.
До 1 січня 2018 р. Банк класифікував свої фінансові зобов'язання у категорію кредитів і дебіторської заборгованості
(за амортизованою вартістю), зобов'язань, оцінюваних за FVPL, наявних для продажу або утримуваних до
погашення (за амортизованою вартістю).
Фінансові зобов'язання, крім зобов'язань з надання кредитів та фінансових гарантій, оцінюються за амортизованою
вартістю або за FVPL у випадках, коли вони утримуються для торгівлі, являють собою похідні інструменти, або коли
вони класифіковані на власний розсуд Банку у категорію оцінюваних за справедливою вартістю.
Кошти в кредитних установах та кредити клієнтам
До 1 січня 2018 р. кредити та дебіторська заборгованість включали непохідні фінансові активи з фіксованими
платежами або платежами, що можуть бути визначені, та які не мають котирувань ціни на активному ринку, за
винятком тих, які:

-

Банк має намір продати негайно або в найближчому майбутньому;

-

за якими Банк може не відшкодувати всі початково здійснені інвестиції з причин, інших ніж зменшення
корисності кредиту, які були призначені у категорію наявних для продажу.

Банк при первісному визнанні призначив на свій розсуд у категорію оцінюваних за FVPL або наявних для
продажу;

Такі активи відображалися за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та
збитки за такими активами відображалися у прибутку або збитку при припиненні визнання або зменшенні
корисності таких кредитів та дебіторської заборгованості, а також у процесі амортизації.
З 1 січня 2018 р. Банк оцінює суми на поточних рахунках в інших кредитних установах та кредити клієнтам тільки
за амортизованою вартістю, якщо виконуються всі нижченаведені умови:

-

фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для
отримання передбачених договором грошових потоків, і

-

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

Детальна інформація щодо зазначених умов наведена нижче.
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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Оцінка бізнес-моделі
Бізнес-модель визначається Банком на рівні, який відображає порядок спільного управління групами фінансових
активів для досягнення його ділової мети.
Бізнес-модель Банку не оцінюється окремо для кожного фінансового інструмента, а визначається на більш
високому рівні агрегації портфелів та базується на таких спостережуваних чинниках:

-

як оцінюються і доводяться до відома ключового управлінського персоналу результативність бізнес-моделі і
фінансових активів, утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі;

-

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

-

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

-

очікувані частота, обсяг і терміни продажів є також важливими аспектами оцінки, що здійснюється Банком.

Оцінка бізнес-моделі проводиться на підставі розумно очікуваних сценаріїв без урахування «песимістичних» або
«стресових» сценаріїв. Якщо реалізація грошових потоків відбувається у спосіб, що відрізняється від первинних
очікувань Банку, то Банк не змінює класифікації залишку фінансових активів, що утримуються за зазначеною бізнесмоделлю, але в подальшому враховує таку інформацію при оцінці новостворених або придбаних фінансових
активів.
SPPI-тестування
На другій Стадії процесу класифікації Банк оцінює договірні умови за фінансовими активами з метою визначення,
чи відповідають вони SPPI-критерію.
Для цілей даної оцінки «основна сума» визначається як справедлива вартість фінансового активу при його
первісному визнанні. Основна сума може змінюватися протягом строку дії фінансового активу (наприклад, якщо
мають місце погашення основної суми або амортизація премії/дисконту).
Найбільш значними елементами процентів за кредитним договором є, як правило, відшкодування за тимчасову
вартість грошей та кредитний ризик. Для перевірки на предмет відповідності фінансових активів SPPI-критерію
Банк застосовує судження та бере до уваги відповідні чинники, такі, як валюта, в якій деномінований фінансовий
актив, та період, на який встановлена ставка відсотка.
Натомість умови договорів, які передбачають ризик або волатильність вище мінімального рівня стосовно грошових
потоків за договором, не пов'язаних з базовою кредитною угодою, не приводять до виникнення грошових потоків
за договором, що являють собою виплату виключно основної суми і процентів на непогашену частину основної
суми. У таких випадках фінансовий актив повинен оцінюватися за FVPL.
Фінансові гарантії, акредитиви та невикористаної частини зобов'язань з надання кредитів
Банк надає фінансові гарантії, приймає акредитиви та бере на себе зобов'язання з надання кредитів.
Банк здійснює первісне визнання фінансових гарантій у фінансовій звітності за справедливою вартістю, що
дорівнює сумі отриманих премій. Після первісного визнання зобов'язання Банку за кожною гарантією оцінюється за
більшою з таких величин: за сумою первісного визнання мінус величина сукупної амортизації, визнаної у звіті про
прибутки та збитки, або – відповідно до МСБО 37 (до 1 січня 2018 р.) – за найкращою оцінкою витрат, необхідних
для врегулювання будь-якого фінансового зобов'язання, що виникає в результаті такої фінансової гарантії, або –
відповідно до МСФЗ 9 (з 1 січня 2018 р.) – резерву під ОКЗ.
Невикористаної частини зобов'язань з надання кредитів – це зобов'язання, за якими протягом строку зобов'язання
Банк повинен видати кредит клієнту на визначених заздалегідь умовах. Подібно до договорів фінансової гарантії,
відповідно до МСБО 39 резерв під зобов'язання з надання кредитів був створений так, якби вони являли собою
обтяжуючі контракти, але з 1 січня 2018 р. ці договори перебувають у сфері застосування вимог щодо обліку ОКЗ.
Банк не випускав зобов'язань з надання кредитів, що оцінюються за FVPL.
Банк іноді бере на себе зобов'язання з надання кредитів за ставкою відсотка нижче ринкової. Банк здійснює
первісне визнання таких зобов'язань за справедливою вартістю, а в подальшому оцінює їх за більшою з двох
величин: за величиною резерву під ОКЗ та за сумою первісного визнання мінус величина сукупного доходу,
визнаного згідно з принципами МСФЗ 15.
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Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати в готівку за першою вимогою і яким
притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, поточні
рахунки в НБУ (без обмежень щодо їх використання Банком), депозитні сертифікати, випущені НБУ, та кошти в
кредитних установах зі строком погашення до дев’яноста днів з дати виникнення, які не обтяжені будь-якими
договірними зобов’язаннями.
Похідні фінансові інструменти
У ході своєї звичайної діяльності Банк використовує різні похідні фінансові інструменти, включаючи форварди на
валютних та фондових ринках та валютні свопи. Ці фінансові інструменти призначаються для торгівлі й
відображаються за справедливою вартістю. Справедлива вартість визначається на основі ринкових котирувань
або моделей оцінки, що ґрунтується на поточній ринковій і договірній вартості відповідних базових інструментів та
інших факторах. Похідні фінансові інструменти з позитивною справедливою вартістю відображаються в складі
активів, а з від’ємною справедливою вартістю – у складі зобов’язань. Прибутки та збитки від цих інструментів
включаються до прибутку або збитку як чисті прибутки від операцій з іноземними валютами, залежно від характеру
інструментів.
До 1 січня похідні інструменти, вбудовані в інші фінансові інструменти, обліковуються як окремі похідні інструменти
та відображаються в обліку за справедливою вартістю, якщо їх економічні характеристики і ризики не мають тісного
зв’язку з ризиками та характеристиками основних договорів, а самі основні договори не призначені для торгових
операцій і не визначаються як фінансові інструменти за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку. Вбудовані похідні інструменти, відокремлені від основного договору, обліковуються за
справедливою вартістю у складі торгового портфеля, при цьому всі зміни справедливої вартості відображаються у
прибутку або збитку.
Починаючи з 1 січня, похідні інструменти можуть бути вбудовані в інші договірні відносини ("основний договір").
Банк визнає в обліку вбудований похідний інструмент окремо від основного договору, коли:
-

основний договір не є активом, що відноситься до сфери застосування МСФЗ 9;

-

основний договір сам по собі не відноситься до категорії оцінки за справедливою вартістю через прибуток
або збиток;

-

умови вбудованого похідного інструмента відповідали б визначенню похідного інструмента, якби вони
містилися в окремому договорі; та

-

економічні характеристики і ризики вбудованого похідного інструмента не пов'язані тісно з економічними
характеристиками і ризиками основного договору.

Відокремлювані вбудовані похідні інструменти оцінюються за справедливою вартістю, всі зміни якої
відображаються у складі прибутку та збитку, крім випадків, коли вони є частиною кваліфікованих відносин
хеджування при хеджуванні грошових потоків або чистої інвестиції.
Фінансові зобов’язання
Непохідні фінансові зобов’язання включають в себе кошти кредитних установ, кошти клієнтів та інші фінансові
зобов’язання.
Всі фінансові зобов’язання Банку спочатку визнаються на дату укладення угоди, в якій Банк є стороною за
договором щодо відповідного фінансового інструменту, і первісно оцінюються за справедливою вартістю за
вирахуванням, в разі якщо фінансове зобов’язання не відображається за справедливою вартістю через прибуток
або збиток, витрат по операції, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фінансового зобов’язання.
Після первісного визнання всі фінансові зобов’язання, за винятком тих, що відображаються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, і фінансових зобов’язань, що виникають, коли передача фінансового активу,
відображеного за справедливою вартістю, не вимагає припинення визнання, оцінюються за амортизованою
вартістю з використанням метода ефективної відсоткової ставки.
Зменшення корисності фінансових активів
До 1 січня 2018 р. Банк визначав, чи існували об’єктивні докази зменшення корисності фінансових активів чи групи
фінансових активів на кожну звітну дату. Вважалося, що зменшення корисності фінансового активу чи групи
фінансових активів відбувалося тоді і тільки тоді, коли існували об’єктивні докази зменшення корисності в
результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу («випадок виникнення збитків»), і
такий випадок або випадки виникнення збитків мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки фінансового активу
чи групи фінансових активів, який міг бути достовірно визначений. Докази зменшення корисності могли включати
ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнавали суттєвих фінансових труднощів, порушували
зобов’язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, існувала ймовірність банкрутства чи іншої фінансової
реорганізації, а також дані з відкритих для спостережень ринків щодо вимірюваного зменшення очікуваних
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майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або економічні умови, що
корелювалися з дефолтами. Що стосується інвестицій у дольові інструменти, класифікованих як наявні для
продажу, об’єктивні докази зменшення корисності включали також суттєве або тривале зменшення справедливої
вартості інвестиції нижче її первісної вартості.
Спочатку Банк визначав, чи існували об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності фінансових активів
кожен з яких окремо був суттєвим, а також колективні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожен з
яких окремо не був суттєвим.
За наявності об’єктивних доказів понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума
збитку визначалася як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх
грошових потоків (за вирахуванням майбутніх очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені),
дисконтованих з використанням первинної ефективної ставки відсотка або, для дольових інструментів, наявних для
продажу, як різниця між вартістю придбання інвестиції та її балансовою вартістю. Балансова вартість активу
знижувалася, і сума збитку від зменшення корисності відображалася у прибутку або збитку. Процентні доходи
продовжували нараховуватися на знижену балансову вартість на основі первісної ефективної ставки відсотка за
активом або, для фінансових активів, наявних для продажу, з використанням ставки відсотка, що застосовується
для дисконтування майбутніх грошових потоків для цілей оцінки збитку від зменшення корисності. Активи та
відповідний резерв списувалися, коли вже не було реальної перспективи відшкодування у найближчому часі, а все
забезпечення було реалізовано чи передано Банку. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення
корисності збільшувалася або зменшувалося, й таке збільшення або зменшення могло бути об’єктивно пов’язане
з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення
корисності сторнувався у звіті про прибутки та збитки, за винятком інвестицій у дольові інструменти, наявні для
продажу, за якими збільшення справедливої вартості після зменшення корисності визнавалося в іншому сукупному
доході.
З метою колективної оцінки зменшення корисності фінансові активи розподілялися на групи на основі внутрішньої
системи кредитних рейтингів Банку, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких, як вид активу, галузь
економіки, географічне розташування, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші відповідні фактори.
Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінювалися на предмет зменшення корисності на
колективній основі, визначалися виходячи з історичної інформації щодо збитків за активами, характеристики
кредитного ризику яких були аналогічні характеристикам за активами групи. Збитки попередніх періодів
коригувалися на основі поточної інформації з відкритих для спостережень ринків з метою відображення впливу
існуючих умов, що не мали впливу на ті роки, за які наявна історична інформація щодо збитків, та усунення впливу
умов у попередніх періодах, які не існували на даний момент. Оцінки змін у майбутніх грошових потоках
відображали та відповідали змінам у відповідній інформації з відкритих для спостережень ринків за кожен рік
(наприклад, зміни у рівні безробіття, цінах на нерухомість, товарних цінах, платіжному статусі чи інших факторах,
що свідчили про понесені збитки та їх розмір). Методології та припущення, використані для оцінки грошових потоків,
аналізувалися регулярно з метою зменшення будь-яких розбіжностей між оціночним збитком та фактичними
результатами.
Починаючи з 1 січня 2018 р., Банк застосовує вимоги МСФЗ 9.
МСФЗ 9 замінює модель “понесених збитків”, що використовується в МСБО 39, на модель “очікуваних кредитних
збитків” (ОКЗ). Застосування нової моделі зменшення корисності вимагатиме від Банку значних професійних
суджень щодо того, яким чином зміни економічних факторів впливають на очікувані кредитні збитки, що
визначаються шляхом зважування щодо ймовірності їх виникнення.
Нова модель зменшення корисності застосовується до наступних фінансових інструментів, які не оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:
-

фінансові активи, що є борговими інструментами;

-

видані договори фінансової гарантії; та

-

видані зобов'язання з надання кредитів.

За інвестиціями в дольові інструменти збиток від зменшення корисності не визнається.
Банк визначає резерви під очікувані кредитні збитки в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь
строк дії інструмента, за винятком таких інструментів, за якими сума визнаного резерву буде дорівнювати
очікуваним кредитним збиткам за 12 місяців:
-

боргові інвестиційні цінні папери, якщо було визначено, що вони мають низький кредитний ризик станом
на звітну дату; та

-

інші фінансові інструменти (крім дебіторської заборгованості за договорами оренди), за якими з моменту
первісного визнання не відбулося значного збільшення кредитного ризику (див. цю Примітку).

Банк вважає, що борговий цінний папір має низький кредитний ризик, якщо кредитний рейтинг за ним відповідає
загальноприйнятим у світі визначенням рейтингу «інвестиційна якість».
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Очікувані кредитні збитки за 12 місяців – це частина очікуваних кредитних збитків внаслідок подій дефолту за
фінансовим інструментом, можливих протягом 12 місяців після звітної дати. Фінансові інструменти, за якими
визнаються очікувані кредитні збитки за 12 місяців, відносяться до фінансових інструментів Стадії 1.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента – це очікувані кредитні збитки, що виникають внаслідок усіх
можливих випадків дефолту протягом усього очікуваного строку дії фінансового інструмента. Фінансові
інструменти, за якими визнаються очікувані кредитні збитки за весь строк їх дії, відносяться до фінансових
інструментів Стадії 2.
Значне зростання кредитного ризику
При визначенні того, чи дійсно кредитний ризик за фінансовим інструментом зазнав значного зростання з моменту
первісного визнання, Банк бере до уваги обґрунтовану та підтверджену інформацію, яка є актуальною та була
отримана без невиправданих затрат або зусиль. Це включає в себе як кількісну, так і якісну інформацію, а також
результати аналізу, що ґрунтується на попередньому досвіді Банку та експертній оцінці кредитної якості,
включаючи прогнозну інформацію.
Мета оцінки полягає у виявленні того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання щодо позиції, вразливої до
кредитного ризику, шляхом порівняння:
-

ймовірності дефолту за решту всього строку дії фінансового інструмента станом на звітну дату; і

-

ймовірності дефолту за решту всього терміну, розрахованої щодо даного моменту часу при первісному
визнанні позиції, вразливої до кредитного ризику (скоригованої, якщо доречно, з урахуванням зміни
очікувань щодо дострокового погашення).

Банк використовує кілька критеріїв для визначення того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання:
-

результати кількісного тестування на основі змін ймовірності дефолту (PD);

-

якісні показники; та

-

наявність прострочення за кредитом на 30 днів (якщо не спростовано).

Основним детермінантом того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання, є кількісний тест, у ході якого
ймовірність дефолту протягом усього строку дії активу на кожну звітну дату порівнюється з ймовірністю дефолту
протягом усього строку його дії на дату створення або придбання. Якщо дельта перевищує вищенаведені
заздалегідь визначені абсолютне та відносне порогове значення PD, вважається, що кредитний ризик за активом
зазнав значного зростання, що стало причиною його переміщення між Стадією 1 та Стадією 2. У таких випадках за
активами більше не відображаються у фінансовій звітності ОКЗ за 12 місяців, а натомість відображаються ОКЗ за
весь строк дії. Активи також повертаються на Стадії 1, якщо існують достатні докази того, що кредитний ризик
зазнав значного зменшення.
При ідентифікації та оцінці того, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим активом значного зростання, Банк
бере до уваги ряд якісних показників. До них входять:
-

Статус «Умови переглядаються»;

-

Статус «Під спостереженням»;

-

Статус «Посилена увага»;

-

Внутрішній рейтинг «Нижче стандартного»;

-

Статус «Прострочений».

Оцінка ОКЗ
ОКЗ являють собою розрахункову оцінку кредитних збитків, зважених за ступенем ймовірності настання дефолту.
Вони оцінюються таким чином:
-

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

-

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

-

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

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

Детальний опис підходу Банку до оцінки ОКЗ також наведений у Примітці 19.
Неінтегровані договори фінансової гарантії
Банк визначає, чи є утримуваний ним договір фінансової гарантії невід'ємним елементом фінансового активу, що
обліковується як компонент цього інструмента, чи договором, що обліковується окремо. Фактори, які Банк
розглядає під час зазначеної оцінки, включають:
-

оцінку того, чи є гарантія непрямою частиною договірних умов за борговим інструментом;

-

оцінку того, чи передбачена гарантія вимогами законодавства і нормативних положень, що регулюють
договір щодо боргового інструмента;

-

оцінку того, чи був підписаний договір гарантії одночасно з контрактом щодо боргового інструмента та з
урахуванням його умов; та

-

оцінку того, чи була гарантія надана материнською компанією позичальника чи іншою компанією у складі
групи позичальника.

Якщо Банк визначить, що гарантія є невід'ємним елементом фінансового активу, то всі премії, належні до сплати у
зв'язку з первісним визнанням фінансового активу, вважаються витратою на здійснення операції з його придбання.
Банк розглядає ефект захисту при оцінці справедливої вартості боргового інструмента і при оцінці очікуваних
кредитних збитків.
Якщо Банк встановить, що гарантія не є невід'ємним елементом боргового інструмента, вона визнає актив, що
являє собою будь-яку передоплату премії за гарантією та право на компенсацію кредитних збитків. Актив, що являє
собою передоплачену премію, визнається тільки тоді, коли гарантована сума не є кредитно-знеціненою і не
пов'язана із значним зростанням кредитного ризику у момент отримання гарантії. Банк подає прибутки або збитки
за правом компенсації у прибутку або збитку у рядку «Збитки від зменшення корисності кредитів клієнтам».
Модифікації фінансових активів
Банк намагається, якщо можливо, реструктурувати кредити, а не вступати в права володіння заставою. Це може
включати продовження строків погашення та погодження нових умов надання кредиту.
До 1 січня 2018 р. облік подібної реструктуризації проводився таким чином:
-

Якщо змінювалася валюта кредиту, то визнання старого кредиту припинялося, а натомість визнавався
новий кредит.

-

Якщо реструктуризація не була обумовлена фінансовими труднощами позичальника, то Банк
використовував підхід, аналогічний підходу щодо фінансових зобов’язань, описаного нижче.

-

Якщо реструктуризація була обумовлена фінансовими труднощами позичальника та кредит визнано
таким, що знецінився після реструктуризації, то Банк визнавав різницю між теперішньою вартістю
майбутніх платежів грошових потоків відповідно до нових умов договору, дисконтованих з використанням
первинної ефективної ставки, та балансовою вартістю до реструктуризації, у складі відрахування до
резервів під збитки від зменшення корисності у звітному періоді.

Як тільки умови кредитування були переглянуті, кредит більше не вважався простроченим. Управлінський персонал
постійно аналізував реструктуризовані кредити для того, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та
можливості здійснення майбутніх платежів. Такі кредити продовжували оцінюватися на предмет зменшення
корисності на індивідуальній чи колективній основі, що розраховувалося з використанням первісної або поточної
ефективної процентної ставки за кредитом.
Починаючи з 1 січня 2018 р., передбачені договором умови надання кредиту можуть бути модифіковані з ряду
причин, включаючи зміну ринкових умов, утримання клієнтів та інші чинники, не пов'язані з поточним або
потенційним погіршенням кредитоспроможності клієнта. Визнання в обліку існуючого кредиту, умови якого були
модифіковані, може бути припинено і відображено визнання в обліку нового кредиту з модифікованими умовами
за справедливою вартістю відповідно до облікової політики, описаної у цій Примітці.
Якщо умови фінансового активу модифікуються і модифікація не приводить до припинення визнання, визначення
того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання за активом, проводиться шляхом порівняння:
-

ймовірності дефолту за строк, що залишився станом на звітну дату на підставі модифікованих договірних
умов; і

-

ймовірності дефолту за строк, що залишився станом на дату первісного визнання на основі початкових
умов за договором.

Банк переглядає умови кредитів клієнтам, які мають фінансові труднощі («практика перегляду умов кредитних
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угод»).
Згідно з політикою Банку щодо перегляду умов кредитних угод, перегляд умов кредиту здійснюється щодо кожного
окремо взятого клієнта в тому випадку, якщо боржник в даний час допустив дефолт за своїм боргом, або існує
високий ризик дефолту, і при цьому є підтвердження того, що боржник докладав усіх необхідних зусиль для оплати
на первинних договірних умовах і передбачається, що боржник зможе виконувати переглянуті умови.
Перегляд умов, зазвичай, включає продовження терміну погашення, зміну термінів виплати процентів і зміну
обмежувальних умов договору (ковенантів).
Для фінансових активів, модифікованих в рамках політики щодо перегляду умов кредитних угод, оцінка ймовірності
дефолту відображає факт того, чи призвела дана модифікація до поліпшення або відновлення можливостей Банку
в отриманні процентів та основної суми, а також відображати попередній досвід Банку щодо аналогічного перегляду
умов кредитних угод. В рамках даного процесу Банк оцінює своєчасність обслуговування боргу позичальником
згідно з модифікованими умовами кредитного договору та розглядає різні поведінкові показники.
Загалом, перегляд умов кредитних угод є якісним індикатором значного зростання кредитного ризику, і намір
переглянути умови кредитних угод може бути свідченням того, що позиція, що зазнає кредитного ризику, є
кредитно-знеціненою. Клієнт повинен буде продемонструвати своєчасне здійснення виплат протягом певного
періоду часу до того, як позиція, що зазнає кредитного ризику, не вважатиметься такою, що знаходиться в дефолті
або є кредитно-знеціненою, або буде вважатися, що ймовірність дефолту знизилася настільки, що резерв під
збитки знову стане оцінюватися в сумі, яка дорівнює очікуваним кредитним збиткам за 12 місяців.
Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань
Фінансові активи
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових
активів) відбувається у таких випадках:

-

коли закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу;

-

коли Банк або (a) передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або (б) не передав і не зберіг
практично всіх ризики та вигоди, пов’язані з активом, але передав контроль над цим активом.

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

У тому випадку, коли Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при цьому не передав і
не зберіг практично всіх ризики та вигоди, пов’язані з активом, а також не передав контроль над активом, визнання
такого активу продовжується, поки існує участь Банку в управлінні цим активом. Участь Банку в управлінні активом,
яка набирає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: за первісною балансовою
вартістю активу або за максимальною сумою коштів, які Банк зобов’язаний буде сплатити.
Якщо участь в управлінні активом набирає форму проданого та/або придбаного опціону на переданий актив
(включаючи опціони, розрахунки за якими відбуваються грошовими коштами, або аналогічні інструменти), обсягом
участі Банку є сума переданого активу, який Банк може викупити. Однак у випадку, коли проданий опціон «пут»
(включаючи опціони, розрахунки за якими відбуваються грошовими коштами, або аналогічні інструменти)
відноситься до активу, який оцінюється за справедливою вартістю, обсяг участі Банку обмежується меншою з двох
сум: справедливою вартістю переданого активу або ціною виконання опціону.
Фінансові зобов’язання
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку
дії відповідного зобов’язання.
При заміні існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на практично
інших умовах (напр., стосовно валюти зобов'язання) або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого
зобов’язання наслідком є припинення визнання початкового зобов’язання і відображення в обліку нового
зобов’язання з визнанням різниці між їх балансовою вартістю у прибутку або збитку.
Оренда
Операційна оренда – Банк як орендар
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Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом
власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами операційної оренди
рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди і включаються до складу інших операційних витрат.
Операційна оренда – Банк як орендодавець
Банк відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, в залежності від виду
активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно відображається у прибутку або збитку
протягом строку оренди у складі інших доходів. Сукупна вартість пільг, що надаються орендарям, рівномірно
відображається як зменшення орендного доходу протягом строку оренди. Первісні прямі витрати, понесені у зв’язку
із договором операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що здається в оренду.
Оподаткування
Податок на прибуток був поданий у цій фінансовій звітності згідно із законодавством України, яке було чинним або
практично введеним у дію на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений
податок і визнаються у прибутку або збитку, за винятком випадків, коли вони визнаються в іншому сукупному доході
чи безпосередньо у власному капіталі, у зв’язку з тим, що вони відносяться до операцій, які також визнаються в
іншому сукупному доході чи безпосередньо у власному капіталі, в тому самому іншому періоді.
Поточний податок
Поточний податок - це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована ними
стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Інші податки, крім податку на
прибуток, відображаються у складі статті “Інші адміністративні та операційні витрати”.
Відстрочений податок
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно податкових
збитків, перенесених на наступні періоди, та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і
зобов’язань та їх балансовою вартістю, що використовується для цілей складання фінансової звітності. Відповідно
до винятку щодо первісного визнання, відстрочений податок не визнається по тимчасових різницях при первісному
визнанні активу чи зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням бізнесу, якщо така операція, при її первісному
визнанні, не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові активи та
зобов’язання визначаються з використанням ставок оподаткування, які діють або фактично були введені в дію на
звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у тому періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або
використані перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи стосовно тимчасових різниць, що
відносяться на валові витрати, та податкових збитків, перенесених на наступні періоди, відображаються в обліку
лише тоді, коли існує ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна
буде реалізувати такі тимчасові різниці.
Невизначені податкові позиції
Управлінський персонал проводить переоцінку невизначених податкових позицій Банку на кожну звітну дату.
Зобов’язання з податку на прибуток визнаються управлінським персоналом за позиціями, які, ймовірно, не
призведуть до нарахування додаткових податків у випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така
оцінка виконується на основі тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло
чинності на дату звіту про фінансовий стан, а також будь-яких відомих рішень судових чи інших органів щодо цих
питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та податків, крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку,
визнаються на підставі оцінених управлінським персоналом витрат, необхідних для врегулювання зобов’язань на
звітну дату.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за вартістю придбання та не врахуванням витрат на поточне обслуговування,
зменшені на накопичену амортизацію та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Балансова вартість
основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин, які
вказують на ймовірність того, що балансова вартість такого активу не буде відшкодована.
Нарахування амортизації активу починається з дати, коли він стає придатним для використання. Знос
нараховується за прямолінійним методом протягом таких оцінених строків корисного використання активів:
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Обладнання
Меблі
Інші матеріальні активи
Транспортні засоби
Поліпшення орендованих основних
засобів

Роки
2-12 років
8 років
2-5 років
5 років
Протягом меншого з двох строків: строку
оренди або строку корисного використання

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються на
кінець кожного фінансового року і коригуються за необхідності.
Витрати на ремонт та відновлення відображаються у тому періоді, в якому вони були понесені, і включаються до
статті ‘Інші операційні та адміністративні витрати’, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення та ліцензії. Нематеріальні активи, придбані
окремо, спочатку оцінюються за вартістю придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи
відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків
від зменшення корисності. Нематеріальні активи амортизуються протягом строку корисного використання, що
становить від 3 до 10 років, і аналізуються на предмет зменшення корисності у випадку наявності ознак можливого
зменшення корисності нематеріального активу. Строки та методи нарахування амортизації нематеріальних активів
з визначеними строками корисного використання переглядаються щонайменше на кінець кожного фінансового
року.
Резерви
Резерви визнаються тоді, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або конструктивне
зобов’язання, врегулювання якого вірогідно потребуватиме відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,
і суму такого зобов’язання можна достовірно оцінити.
Виплати працівникам
Банк не має жодних пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від працедавця
обов’язкових відрахувань, які розраховуються як відсоток від поточної заробітної плати працівників до вирахування
податків. Ці витрати відображаються у тому періоді, за який була отримана заробітна плата. Крім цього, Банк не
здійснює значних пенсійних виплат.
Статутний капітал
Статутний капітал і операції з власниками
Прості акції класифікуються як власний капітал.
Зовнішні витрати, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, показані як зменшення надходжень до власного
капіталу. Будь-яке перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю випущених
акцій визнається як додатковий сплачений капітал.
Дивіденди
Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з власного капіталу на звітну дату тільки у тому випадку,
якщо вони були заявлені до звітної дати або безпосередньо на звітну дату. Інформація про дивіденди
розкривається тоді, коли їх виплата була запропонована до звітної дати або коли вони були запропоновані чи
оголошені після звітної дати, але до дати підписання фінансової звітності до випуску.
Прибуток на акцію
Чистий прибуток на акцію розраховується на основі прибутку, що належить акціонерам, і середньозваженої
кількості простих акцій в обігу протягом періоду, за вирахуванням власних акцій, викуплених у акціонерів. Протягом
звітного періоду в обігу не було фінансових інструментів з розводнюючим ефектом, тому чистий прибуток на акцію
дорівнює скоригованому чистому прибутку на акцію.
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Визнання доходів та витрат
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути
достовірно оцінені. У 2017 році для цілей визнання доходи повинні були відповідати таким критеріям:
Процентні доходи і процентні витрати та подібні доходи і витрати
До 1 січня 2018 р. для всіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, а також для
процентних цінних паперів, що класифікуються як наявні для продажу цінні папери, процентні доходи чи процентні
витрати відображалися в обліку за ефективною ставкою відсотка, яка являла собою ставку, що забезпечувала
точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового
активу (або, де це доречно, протягом коротшого періоду) до балансової вартості фінансового активу або
фінансового зобов'язання. При обчисленні враховувалися всі договірні умови за фінансовим інструментом
(наприклад, право на дострокове погашення) та всі винагороди чи додаткові витрати, що безпосередньо
відносяться до цього фінансового інструмента та є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, але не
враховувалися майбутні збитки за кредитами. Балансова вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання
коригувалася в разі перегляду Банком своєї оцінки платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість
обчислювалася на основі початкової ефективної процентної ставки, а зміни балансової вартості відображалися в
обліку як процентні доходи або процентні витрати.
При зменшенні відображеної в обліку вартості фінансового активу чи групи подібних фінансових активів внаслідок
збитку від зменшення корисності, процентні доходи і надалі визнавалися із застосуванням початкової ефективної
ставки відсотка до нової балансової вартості.
З 1 січня 2018 р. Банк розраховує процентні доходи за боровими фінансовими інструментами, оцінюваними за
амортизованою вартістю або за FVOCІ, застосовуючи ефективну ставку відсотка до балансової вартості
фінансових активів, які не є кредитно-знеціненими. Ефективна ставка відсотка являє собою ставку, яка забезпечує
точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового
активу або фінансового зобов'язання (або, де це доречно, протягом коротшого періоду) до балансової вартості
фінансового активу або фінансового зобов'язання. При обчисленні враховуються всі договірні умови за фінансовим
інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всі винагороди чи додаткові витрати, що
безпосередньо відносяться до цього фінансового інструмента та є невід’ємною частиною ефективної ставки
відсотка, але не враховуються майбутні збитки за кредитами. Балансова вартість фінансового активу чи
фінансового зобов’язання коригується в разі перегляду Банком своєї оцінки платежів або надходжень. Скоригована
балансова вартість обчислюється на основі початкової ефективної ставки відсотка, а зміни балансової вартості
відображаються в обліку як процентні доходи або процентні витрати.
Коли фінансовий актив стає кредитно-знеціненим після первісного визнання, процентний дохід розраховується
Банком за допомогою застосування ефективної ставки відсотка до амортизованої вартості фінансового активу.
Якщо в результаті відповідних заходів фінансовий актив більше не є кредитно-знеціненим, Банк повертається до
розрахунку процентного доходу на валовій основі.
Для придбаних або створених фінансових активів, що є кредитно-знеціненими (POCI-активів) процентний дохід
розраховується шляхом застосування ефективної ставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику,
до величини амортизованої вартості фінансового активу. Ефективна ставка відсотка, скоригована з урахуванням
кредитного ризику - це ставка відсотка, яка при початковому визнанні забезпечує дисконтування оцінених майбутніх
грошових потоків (включаючи кредитні збитки) до величини амортизованої вартості POCI-активів).
Процентний дохід за всіма фінансовими активами, що оцінюються за FVPL, або договорами оренди визнається із
застосуванням процентної ставки за договором у складі іншого процентного доходу у звіті про прибутки та збитки.
Комісійні доходи
Банк отримує доходи від зборів і комісій за різноманітні послуги, що надаються клієнтам. Доходи від зборів і комісій
можна розділити на такі дві категорії:
-

Доходи від зборів і комісій, отримані за надання послуг протягом певного періоду.

Доходи, отримані від надання послуг протягом певного періоду, нараховуються протягом цього періоду. Такі доходи
включають комісійні доходи, плату за управління активами, відповідальне зберігання та інші управлінські і
консультаційні послуги. Комісійні за зобов’язаннями з надання кредитів, які, ймовірно, будуть використані, та
комісійні за іншими зобов’язаннями кредитного характеру переносяться на наступні періоди (разом із будь-якими
додатковими витратами) і визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом.
-

Доходи від зборів і комісій за надання послуг із супроводу транзакцій.

Комісійні, отримані за проведення переговорів або участь у переговорах щодо здійснення транзакції від імені
третьої сторони, наприклад, укладення угоди про придбання акцій чи інших цінних паперів або про придбання чи
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продаж компанії, визнаються після завершення відповідної транзакції. Комісійні або компоненти комісійних,
пов’язані з певними показниками доходності, визнаються після дотримання відповідних критеріїв.
Перерахунок іноземних валют
Операції в іноземних валютах спочатку відображаються в обліку у функціональній валюті, перерахованій за
обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних
валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки,
що виникають в результаті перерахунку операцій в іноземних валютах, відображаються у прибутку або збитку як
прибутки за вирахуванням збитків від операцій в іноземних валютах (курсові різниці). Немонетарні статті, які
оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату
здійснення операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю, перераховуються за обмінним
курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості.
Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та офіційним курсом НБУ на дату
такої операції включаються до результату операцій з іноземним валютами.
Курси обміну гривні до основних валют, що були використані для підготовки цієї фінансової звітності, на 31 грудня
були такими:
31 грудня
31 грудня
Валюта
2018
2017
Долар США
Євро

27.688
31.714

28.067
33.495

Звітність за сегментами
У 2018 та 2017 роках діяльність Банку здійснювалася в одному секторі банківської діяльності – повний спектр послуг
великому і середньому бізнесу, включаючи обслуговування рахунків, строкові депозити і ощадні рахунки, строкові
кредити, кредитні лінії, овердрафти та інші форми фінансування. З точки зору економічного ризику, всі юридичні
особи, які є клієнтами Банку з кредитування, знаходяться в Україні, тому у фінансовій звітності Банку не подається
аналіз діяльності за сегментами.
Не було клієнтів, дохід від яких складав більше 10% від загального процентного доходу, крім доходу депозитних
сертифікатів НБУ на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р.
Нові облікові положення
Ряд нових стандартів і змін до стандартів набирають чинності для річних періодів, що починаються після 1 січня
2019 р., з можливістю їх дострокового застосування. Однак Банк не застосовував зазначені нові стандарти і зміни
до стандартів при складанні цієї фінансової звітності. Серед тих стандартів, які ще не набрали чинності, МСФЗ 16
матиме значний вплив на фінансову звітність Банку за період першого застосування.
(а)

МСФЗ 16 «Оренда»

МСФЗ 16 «Оренда» замінює діючі вимоги щодо обліку оренди, що містяться у МСБО 17 «Оренда», КТМФЗ 4
«Визначення, чи містить угода оренду», ПКТ-15 «Операційна оренда – заохочення» та ПКТ-27 «Оцінка сутності
операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду».
Стандарт усуває діючу подвійну модель обліку для орендарів, яка поділяє договори на угоди фінансового лізингу,
що обліковуються на балансі, та операційної оренди, що обліковуються поза балансом. Натомість запроваджується
єдина модель балансового обліку, подібна до існуючої моделі обліку за договорами фінансового лізингу. Правила
обліку для орендодавців залишаються подібними до існуючих, тобто орендодавці продовжуватимуть
класифікувати оренду як фінансовий лізинг та операційну оренду.
Банк, як орендар при впровадженні стандарту може застосовувати:
-

Ретроспективний підхід; або

-

Модифікований ретроспективний підхід із застосуванням можливих практичних методик.

Орендар застосовує обраний підхід послідовно по відношенню до всіх об’єктів оренди.
МСФЗ 16 є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 р. або пізніше, при цьому дозволяється його
дострокове застосування за умови одночасного застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
Банк планує перше застосування МСФЗ 16 на 1 січня 2019 р. з використанням модифікованого ретроспективного
підходу. Отже, сумарний вплив першого застосування МСФЗ 16 буде визнаний як коригування вхідного залишку
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нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 р. без перерахування порівняльної інформації.
Банк прийме рішення скористатися виключеннями, що пропонуються стандартом стосовно договорів оренди, за
якими строк оренди закінчується протягом 12 місяців з дати первісного застосування, а також договорів оренди,
базовий актив за якими має низьку вартість. Банк уклав договори оренди щодо деяких офісних приміщень, вартість
яких вважається низькою.
Банк проаналізував потенційний вплив застосування МСФЗ 16 на його фінансову звітність, як описано нижче. Банк
продовжить удосконалювати свої інформаційні системи контролю, що відносяться до обліку активів.
Банк визнаватиме нові активи та зобов’язання за договорами операційної оренди офісних приміщень, квартир та
автомобілів. Крім того, зміниться характер витрат, визнаних по відношенню до цих договорів оренди, оскільки,
відповідно до МСФЗ 16, замість витрат з операційної оренди, визнаних за прямолінійним методом протягом строку
дії відповідного договору, Банк повинен буде відображати витрати з амортизації активів у формі права
користування і процентні витрати, що відносяться до зобов'язань з оренди.
Виходячи з наявної інформації, Банк визначає, що на 1 січня 2019 р. сума зобов’язань за договорами оренди
становитиме 74,261 тисячу гривень. Станом на 1 січня 2019 р. Банк планує визнати право користування активом в
сумі 74,261 тисяча гривень, що дорівнює зобов’язанню з оренди. У звіті про фінансовий стан не було визнано
авансів виданих або нарахувань, пов'язаних з даною орендою, безпосередньо перед датою першого застосування.
(б)

Інші стандарти

Очікується, що перелічені нижче нові або змінені стандарти не матимуть значного впливу на фінансову звітність
Банку:
-

КТМФЗ 23 Невизначеність стосовно правил нарахування податку на прибуток.

-

Довгострокові інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (зміни до МСБО 28);

-

Внесення змін до плану, його скорочення або врегулювання зобов'язань за ним (зміни до МСБО 19);

-

Річні вдосконалення МСФЗ, Цикл 2015-2017 - різні стандарти;

-

Зміни до посилань у стандартах МСФЗ на Концептуальну основу фінансової звітності;

-

МСФЗ 17 «Страхові контракти».
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4.

Суттєві облікові судження та оцінки

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ вимагає від управлінського персоналу використання
суджень, оцінок та припущень, які мають вплив на застосування облікових політик та відображені суми активів,
зобов’язань, доходів і витрат. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Оцінки та припущення, що лежать в їх основі, переглядаються на регулярній основі. Зміни в облікових оцінках
визнаються в тому періоді, в якому ці оцінки переглядаються, і у всіх наступних задіяних періодах.
Судження
Інформація щодо суджень, використаних при застосуванні облікової політики, які мали найбільш суттєвий вплив на
величини, визнані в фінансовій звітності, наведена в таких примітках:
Застосовно тільки до 2018 року

-

класифікація фінансових активів: оцінка бізнес-моделі, в рамках якої утримуються фінансові активи, і оцінка
того, чи передбачають договірні умови фінансового активу виплату виключно основної суми і відсотків на
непогашений залишок основної суми – Примітка 3;

-

встановлення критеріїв оцінки того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання за фінансовим активом з
моменту його первісного визнання – Примітка 3.

Припущення та невизначеність оцінок
Інформація про важливі оцінки та судження при застосуванні облікової політики, які мають найбільший вплив на
суми, визнані в цій скороченій консолідованій проміжній фінансовій звітності, та можуть мати значний ризик
суттєвих коригувань показників року, що закінчився 31 грудня 2018 р., включена до таких приміток:
Застосовно тільки до 2018 року

-

В частині зменшення корисності фінансових інструментів: визначення вхідних даних для моделі оцінки
очікуваних кредитних збитків – Примітки 3, 6, 19.

Застосовно до 2018 та 2017 років

-

В частині зменшення корисності фінансових інструментів - Примітки 3, 6, 19.

-

В частині пов'язаних сторін – Примітка 22.
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5.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня включають:
Депозитні сертифікати, випущені НБУ, на строк до 90 днів
Кореспондентський рахунок в НБУ
Поточні рахунки в інших кредитних установах
Грошові кошти в касі
Мінус – Резерв під збитки від зменшення корисності

2018
1,903,986
133,320
284,350
35,564
(11)

2017
2,452,742
55,408
263,161
35,184
(60)

Грошові кошти та їх еквіваленти

2,357,209

2,806,435

Банк дотримувався встановлених вимог щодо обов’язкового резерву станом на 31 грудня 2018 р.
та 31 грудня 2017р.
На 31 грудня 2018 р. кошти в сумі 162,097 тисяч гривень розміщено на поточних рахунках в інших кредитних
установах, що є банками, які входять до складу Групи ING (2017: 75,359 тисяч гривень).
На 31 грудня 2018 р. кредитна якість грошових коштів та їх еквівалентів на основі рейтингів Moody’s представлена
таким чином:

(у тисячах гривень)
Залишки грошових коштів на
кореспондентських рахунках у НБУ
Депозитні сертифікати, випущені
НБУ

Активи з очікуваними
кредитними збитками за 12
місяців (Стадія 1)

Кредитнознецінені активи
(Стадія 3)

Усього

133,320

-

133,320

1,903,986

-

1,903,986

274,282
86
9,982
-

-

274,282
86
9,982
-

(11)

-

(11)

2,321,645

-

2,321,645

Кореспондентські рахунки в інших
банках:
- З рейтингом Aa1 - Aa3
- З рейтингом A1 - A3
- З рейтингом Baa1 - Baa3
- З рейтингом Ba1 - Ba3
- З рейтингом B1 - B3
- Рейтинг відсутній
Резерв на покриття збитків від
зменшення корисності
Усього грошових коштів та їх
еквівалентів,
за
вирахуванням
грошових коштів у касі

На 31 грудня 2017 р. кредитна якість грошових коштів та їх еквівалентів на основі рейтингів Moody’s представлена
таки чином:

(у тисячах гривень)
Не прострочені та не
знецінені
Національний
банк
України
- З рейтингом Aaa – Aa3
- З рейтингом A1 - A3
- З рейтингом Baa1 - Baa3
- З рейтингом Ba1 - Ba3
- З рейтингом B1 - B3
- Рейтинг відсутній
Резерв
на
покриття
збитків від зменшення
корисності
Усього грошових коштів
та їх еквівалентів, за

Залишки
грошових
коштів на
рахунках в
НБУ

Кореспондентські
рахунки в інших
банках:

Депозитні
сертифікати,
випущені НБУ

Усього

55,408

-

2,452,742

2,508,150

-

73,041
175,539
201
13,436
944

-

73,041
175,539
201
13,436
944

-

(60)

-

(60)

55,408

263,101

2,452,742

2,771,251
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вирахуванням грошових
коштів у касі

6.

Кредити клієнтам

Кредити клієнтам на 31 грудня включають:
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам
Овердрафти
Кредити клієнтам до вирахування резерву на покриття збитків
від зменшення корисності
Мінус – Резерв на покриття збитків від зменшення корисності

2018
9,150,235
11,771
69,522

2017
7,537,112
52,633
124,073

9,231,528

7,713,818

(699,622)

(594,856)
7,118,962

8,531,906

Кредити клієнтам

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності кредитів клієнтам, що оцінюються за амортизованою
вартістю
Зміни резерву на покриття збитків за кредитами клієнтам, що оцінюються за амортизованою вартістю, протягом
2018 року представлено таким чином:

ОКЗ на 31 грудня 2017 р.
Вплив переходу на МСФЗ 9
ОКЗ на 1 січня 2018 р.
Нараховано/(зменшено) за рік
Списання
Продажі
Коригування на процентний дохід
знецінених кредитів
Зміни курсу валют та інші зміни
ОКЗ на 31 грудня 2018 р.

від

кредитно-

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

POCIактиви

Усього

12,898

11,318

534,084

36,556

594,856

(12,600)
298
1,950
-

6,302
17,620
(4,212)
(1,383)
(6,969)

29,651
563,735
99,943
(23,537)

36,556
32,301
(68,857)

23,353
618,209
129,982
(1,383)
(99,363)

-

-

27,673

-

27,673

--

-

24,504

-

24,504

2,248

5,056

692,318

-

699,622

Протягом 2018 року Банк здійснив переуступку вимог щодо заборгованості клієнтів, включаючи кредити, видані
корпоративним клієнтам і фізичним особам. Найбільш значна операція купівлі-продажу була представлена
вибуттям кредитів, виданим одному корпоративному клієнту (POCI-кредит), валова балансова вартість якого
становила 228,018 тисяч гривень та ОКЗ на суму 68,857 тисяч гривень на дату вибуття.
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Узгодження резерву на покриття збитків від зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями за рік, що
закінчився 31 грудня 2017 р., представлено таким чином:
Кредити
Кредити
юридичним
фізичним
особам Овердрафти
особам
Усього
На 1 січня 2017 р.

241,460

55

Нараховано/(зменшено) за рік

319,876

На 31 грудня 2017 р.

561,336

Зменшення корисності на індивідуальній
основі
Зменшення корисності на колективній основі

29,017

270,532

(49)

4,497

324,324

6

33,514

594,856

542,549

-

-

542,549

18,787
561,336

6
6

33,514
33,514

52,307
594,856

Застава та інші засоби зниження кредитного ризику
Розмір та види застави, що вимагається Банком, залежать від оцінки кредитного ризику контрагента. Впроваджено
інструкції щодо прийнятності видів застави та параметрів її оцінки.
Нижче зазначені основні види отриманої застави:

-

за кредитами юридичним особам – банківські та корпоративні гарантії, об’єкти нерухомого майна та
обладнання;
за кредитами фізичним особам – застава житла, землі та майнових прав.

Банк також отримує гарантії від банків Групи ING за кредитами, що надаються підприємствам – корпоративним
клієнтам.
На 31 грудня 2018 р. загальна балансова вартість кредитів, забезпечених гарантіями, які були надані Материнським
банком чи банками, що знаходяться під його контролем, становила 5,065,409 тисяч гривень або 55% від загальної
балансової вартості кредитів, серед яких не було кредитів на Стадії 3 (2017: 5,613,785 тисяч гривень або 79%).
Управлінський персонал визначає, що фінансові гарантії, отримані від банків Групи ING, є невід’ємною частиною
іншого фінансового інструмента, до якого вони додаються, а саме, кредитів та авансів, отже, вони не
відображаються в обліку окремо від цього інструмента. Натомість Банк враховує ефект захисту при розрахунку
очікуваних грошових надходжень за кредитами та авансами та збитків від зменшення корисності кредитів та
авансів.
Виходячи з оцінок, зроблених управлінським персоналом, резерв на покриття збитків за кредитами, що знаходяться
на Стадії 3, без урахування вартості застави на 31 грудня 2018 р. буде вищим на суму 159,174 тисячі гривень.
Управлінський персонал здійснює моніторинг ринкової вартості застави, вимагає додаткової застави згідно з
базовими угодами, а також здійснює моніторинг ринкової вартості отриманої застави при перевірці достатності
резерву під збитки від зменшення корисності кредитів.
Вплив прогнозної інформації на величину визнаних ОКЗ несуттєвий через короткостроковий характер кредитів,
виданих клієнтам.
Концентрація кредитів клієнтам
Станом на 31 грудня 2018 р. концентрація кредитів Банку була представлена сумою заборгованості десяти
найбільших позичальників - третіх сторін у розмірі 6,645,357 тисяч гривень (72% загального кредитного портфеля)
(2017: 6,192,510 тисяч гривень або 80%).
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Кредити надаються, головним чином, клієнтам, що здійснюють свою діяльність на території України в таких
галузях економіки на 31 грудня:
2018
4,831,456
1,788,118
1,214,171

Оптова торгівля
Послуги зв’язку
Хімічна промисловість
Сільське господарство, харчова промисловість і виробництво
напоїв
Машинобудування
Роздрібна торгівля
Інше
Фізичні особи
Усього

7.

662,951
536,888
145,446
40,727
11,771
9,231,528

2017
2,772,458
2,057,934
590,689
1,650,815
485,046
100,217
4,026
52,633
7,713,818

Інвестиційні цінні папери

На 31 грудня 2018 р. інвестиційні цінні папери представлені акціями українських суб’єктів господарювання
балансовою вартістю 62 тисячі гривень (2017: акції балансовою вартістю 62 тисячі гривень).

8.

Основні засоби

Рух основних засобів представлений таким чином:

Вартість
31 грудня 2017 р.
Надходження
Вибуття та списання
31 грудня 2018 р.
Накопичена амортизація
31 грудня 2017 р.
Нарахована амортизація
Вибуття та списання
31 грудня 2018 р.
Чиста балансова вартість
31 грудня 2018 р.

БудівліВдосконалення
орендованого
майна

Меблі та
пристосування

Комп'ютери
та офісне
обладнання

Усього

3,914
(2,290)
1,624

7,823
17,132
(3,120)
21,835

34,124
2,469
(24)
36,569

45,861
19,601
(5,434)
60,028

3,913
(2,289)
1,624

7,063
3,811
(3,106)
7,768

12,378
8,433
(24)
20,787

23,354
12,244
(5,419)
30,179

-

14,067

15,782

29,849
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Вартість
31 грудня 2016 р.
Надходження
Вибуття та списання
31 грудня 2017 р.

БудівліВдосконалення
орендованого
майна

Накопичена амортизація
31 грудня 2016 р.
Нарахована амортизація
Вибуття та списання
31 грудня 2017 р.
Чиста балансова вартість
31 грудня 2017 р.

Меблі та
пристосування

Комп'ютери
та офісне
обладнання

Усього

3,914
3,914

7,843
426
(446)
7,823

15,768
20,400
(2,044)
34,124

27,525
20,826
(2,490)
45,861

3,913
3,913

6,811
684
(432)
7,063

7,546
6,877
(2,045)
12,378

18,270
7,561
(2,477)
23,354

1

760

21,746

22,507

2018

2017
60,878

9. Оподаткування
Витрати з податку на прибуток підприємств включають:
Поточні витрати з податку на прибуток
Відстрочена вигода з податку на прибуток

112,708
(190)

(16,655)

Витрати з податку на прибуток

112,518

44,223

Узгодження витрат з податку на прибуток за нормативною ставкою 18% (2017: 18%) із фактичними результатами
наведено нижче:
2018
2017
Прибуток до оподаткування
623,495
244,404
18%
18%
Нормативна ставка податку
43,993
112,229
Витрати з податку на прибуток при застосуванні нормативної ставки
289
230
Витрати, що не віднесені на витрати у податковому обліку
Витрати з податку на прибуток

112,518

44,223
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На 31 грудня відстрочені податкові активи і зобов’язання та їх рух за відповідні роки включають:
Виникнення та
сторнування
тимчасових різниць
у
прибутку в іншому
або
сукупному
збитку
доході

2016

Виникнення та
сторнування
тимчасових різниць
у
прибутку в іншому
або
сукупному
збитку
доході

Вплив
застосування
МСФЗ 9

2017

2018

Податковий ефект
неоподатковуваних
та оподатковуваних
тимчасових різниць
Кредити клієнтам
Основні засоби
Нематеріальні активи
Інші активи
Інші зобов'язання

(15,374)
94
21
46

16,697
(7)
(7)
(28)

-

1,3
23
87
14
18

(1,320)
-

(1)
144
(6)
53

-

3
231
8
71

Відстрочена
податкова позиція,
чиста величина

(15,213)

16,655

-

1,442

(1,320)

190

-

313

10.

Інші резерви під збитки від зменшення корисності та інші резерви

У наступній таблиці поданий резерв під збитки від зменшення корисності фінансових інструментів, за винятком,
кредитів, станом на 31 грудня 2018 р.:
Примітка
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші фінансові активи
Видані гарантії та акредитиви

5
11
11

Усього резерву

POCIактиви

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

11
15
301

-

-

-

11
15
301

327

-

-

-

327

Нижче представлено зміни інших видів зменшення корисності та резервів:
Інші активи

31 грудня 2016 р.
Нарахування/
(зменшення)
31 грудня 2017 р.
Застосування МСФЗ 9
1 січня 2018 р.
Нарахування/
(зменшення)
31 грудня 2018 р.

Кошти в
кредитних
установах

Видані
гарантії та
акредитиви

Кошти на
кореспондентських
рахунках

Усього

294

9,496

4,788

40

14,618

(190)
104

(9,496)
-

2,456
7,244

20
60

(7,210)
7,408

(87)

-

(7,244)

(58)

(7,389)

17

-

-

2

19

(2)

-

301

9

308

15

-

301

11

327

У 2017 році нарахування/(зменшення) включає списання резерву під знецінення залишків заборгованості від
українського банку, що перебуває в процесі ліквідації, в розмірі 9,496 тисяч гривень.
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11.

Інші активи і зобов'язання

Інші активи на 31 грудня включають:
2018

2017

Інші нефінансові активи
Передоплачені витрати
Інші передоплати
Матеріали
Всього нефінансових активів

6,321
375
22
6,718

17,410
1,083
18,493

Інші фінансові активи
Похідні фінансові активи
Нараховані доходи та інша дебіторська заборгованість
Всього фінансових активів

5,716
1,975
7,691

1,758
1,758

14,409

20,251
(104)

Всього інших активів
Мінус – Резерв під збитки від зменшення корисності інших активів
(Примітка 10)
Інші активи

(15)
14,394

20,147

Інші зобов’язання на 31 грудня включають:
2018

2017

19,739
6,408
2,895
1,699
30,741

28,675
3,052
2,097
33,824

75,168
12,137
11,230
4,875
301
98
103,809
134,550

280
18,374
6,823
382
7,244
10,166
4,879
31
48,179
82,003

Короткострокові кредити та депозити
Довгострокові кредити та депозити

2018
1,102,323
-

Кошти кредитних установ

1,102,323

2017
733,468
137,509
870,977

Інші нефінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість з виплат працівникам
Передоплачений дохід
Нарахування по невикористаних відпустках
Податки до сплати, крім податку на прибуток
Всього нефінансових зобов’язань
Інші фінансові зобов'язання
Транзитні розрахункові операції
Кредиторська заборгованість за послуги
Нараховані витрати
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами
Резерв під зобов’язання кредитного характеру
Нараховані комісійні витрати за отриманими гарантіями
Похідні фінансові зобов’язання
Інше
Усього фінансових зобов'язань
Інші зобов'язання

12.

Кошти кредитних установ

Кошти кредитних установ на 31 грудня включають:

На 31 грудня 2018 р. кредити і депозити кредитних установ включають кошти, отримані від Материнського банку у
розмірі 1,101,218 тисяч гривень, або 99% коштів кредитних установ (2017: 579,447 тисяч гривень, або 67%).
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13.

Кошти клієнтів

Кошти клієнтів на 31 грудня включають:
Поточні рахунки
- Юридичних осіб
- Фізичних осіб
Строкові депозити юридичних осіб
Кошти клієнтів
Кошти, утримувані як забезпечення за гарантіями

2018

2017

2,829,799
5,804
2,835,603
2,747,301

1,846,549
21,560
1,868,109
3,370,792

5,582,904

5,238,901

7,112

9,618

На 31 грудня 2018 р. на поточних рахунках юридичних осіб були розміщені кошти десяти найбільших клієнтів –
третіх осіб у сумі 1,384,644 тисячі гривень (49% поточних рахунків юридичних осіб) (2017: 732,853 тисячі гривень,
або 40%).
На 31 грудня 2017 р. на строкових депозитах юридичних осіб були розміщені кошти десяти найбільших клієнтів –
третіх осіб у сумі 1,993,247 тисяч гривень (73% строкових депозитів юридичних осіб) (2017: 2,544,204 тисячі
гривень, або 75%).

14.

Власний капітал і прибуток на одну акцію

На 31 грудня 2018 р. і 2017 р. випущений статутний капітал Банку складав 73,129,804,500 простих акцій
номінальною вартістю 0.01 гривні кожна. Всі акції надають рівні права голосу. На 31 грудня 2018 р. і 2017 р. всі
випущені акції були зареєстровані і повністю оплачені.
Сальдо акціонерного капіталу представлено нижче:
Кількість
акцій

Номінальна
вартість,
тисяч гривень.

Перерахована
вартість,
тисяч гривень.

31 грудня 2017 р.

73,129,804,500

731,298

751,579

31 грудня 2018 р.

73,129,804,500

731,298

-

У зв'язку зі зміною юридичної форми Банку у 2018 році Банк прийняв рішення сторнувати інфляційне коригування
в розмірі 20,281 гривні, здійснене згідно з вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".
Протягом 2018 та 2017 років змін у кількості простих акцій Банку не відбулося.
На 31 грудня 2018 р. нерозподілений прибуток включав резерв, що не підлягає розподілу, у розмірі 1,017,037 тисяч
гривень (2017: 1,007,028 тисяч гривень). Резерв створено згідно з вимогами українського законодавства для
покриття загальних банківських ризиків, включаючи майбутні збитки та інші непередбачені ризики або потенційні
зобов’язання.
Якщо операційна діяльність Банку призведе до виникнення загрози для інтересів вкладників та інших кредиторів,
НБУ отримає право вимагати збільшення резерву та суми щорічних відрахувань до резерву. Якщо в результаті
операцій Банку регулятивний капітал зменшиться до суми, що є нижчою за суму статутного капіталу, сума щорічних
відрахувань до резерву повинна буде дорівнювати 10% чистого прибутку Банку до моменту, поки розмір резерву
не досягне 25% статутного капіталу Банку.
Резервний фонд може бути використаний тільки на покриття збитків Банку за результатами звітного року згідно з
рішенням Правління (Наглядової ради) Банку та в порядку, що встановлений загальними зборами його учасників.
При цьому, жодних обмежень щодо можливості розподілу резервного фонду між учасниками банку при його
ліквідації після задоволення всіх вимог кредиторів діючим законодавством України не передбачено.
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15.

Умовні та інші зобов’язання

Юридичні аспекти
У ході звичайної діяльності Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Управлінський персонал
вважає, що остаточний розмір зобов’язання, яке може виникнути внаслідок цих судових процесів чи спорів, не буде
мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Банку.
Оподаткування
Податкове законодавство України та нормативні документи щодо оподаткування й інших операційних питань
продовжують розвиватися внаслідок існування перехідної економіки. Деякі законодавчі та нормативні акти не
завжди є чітко сформульованими, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних
органів влади та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають.
Управлінський персонал вважає, що Банк дотримувався всіх нормативних положень, і всі передбачені
законодавством податки були сплачені або нараховані. У випадках, коли ризик відтоку ресурсів є ймовірним, Банк
нарахував податкові зобов’язання на основі оцінок управлінського персоналу.
Діяльність та фінансовий стан Банку і надалі будуть зазнавати впливу змін політичної ситуації в Україні, включаючи
застосування існуючих та майбутніх законодавчих і нормативних актів щодо оподаткування. Управлінський
персонал Банку вважає, що зобов’язання, які можуть виникнути у результаті таких непередбачуваних обставин, що
мають відношення до його операційної діяльності, не будуть більш значними, ніж ті, що виникатимуть у подібних
суб’єктів господарювання в Україні.
Податковий Кодекс України, яким передбачено окремі правила визнання доходів і витрат для цілей податку на
прибуток, у багатьох випадках не дає чітких вказівок щодо застосування цих правил на практиці. Існує можливість
того, що у зв’язку зі змінами законодавства і підходів до тлумачення і застосування правил, якими користуються
податкові органи України та/або суди, будуть нараховані додаткові зобов’язання і відповідні штрафи, що негативно
вплине на фінансовий стан Банку. У цій фінансовій звітності не розкривається детальна інформація про такі
непередбачені зобов'язання у зв'язку з існуванням невизначеності щодо можливих наслідків іншого тлумачення
положень податкового законодавства державними податковими органами. При цьому управлінський персонал
прогнозує, що будь-які питання, що можуть виникнути у зв'язку з будь-якими вимогами чи претензіями з боку
податкових органів, будуть вирішені на користь Банку.
Трансфертне ціноутворення
Згідно з чинним законодавством, угоди між Банком та зв'язаними сторонами потрапляють під дію правил
трансфертного ціноутворення та звітності. Банк повинен подавати звітність з трансфертного ціноутворення в
податкові органи і бути готовим до надання відповідної документації з трансфертного ціноутворення на їх запит.
Беручи до уваги нещодавнє впровадження цих правил, практика їх застосування податковими органами відсутня,
і немає ніяких гарантій, що податкові органи не будуть мати інше тлумачення підходів Банку і нарахують штрафи
та пеню. Крім того, основними складнощами при визначенні контрольованих операцій та складанні звітності є
визначення звичайних цін за послугами та процентами за отриманими гарантіями та кредитами від зв'язаних осіб,
що може призвести до неоднозначного визначення вартості цих показників та наражатиме банк на штрафні санкції.
Вищезазначене може мати значний вплив на фінансову звітність.
Зобов’язання за договорами операційної оренди
Майбутні мінімальні орендні платежі за операційною орендою, що не підлягає скасуванню, відповідно до угод про
оренду будівлі головного офісу та автомобілів на 31 грудня представлені таким чином:
2018

2017

До 1 року
Від 1 року до 5 років

26,143
51,413

11,925
-

Усього

77,556

11,925
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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Зобов’язання кредитного характеру
Фінансові зобов’язання Банку станом на 31 грудня включають:
Зобов’язання кредитного характеру
Акредитиви
Гарантії
Невикористаної частини зобов'язань з надання кредитів
Мінус - Резерв від зобов’язання кредитного характеру
Мінус - Грошове покриття під зобов’язання кредитного характеру
Умовні та інші зобов’язання

2018

2017

712,428
237,697
10,583,663
(301)
(7,112)
11,526,375

727,052
360,420
9,703,777
(7,244)
(9,618)
10,774,387

Загальна сума виданих гарантій необов’язково являє собою майбутні потреби у грошових коштах, оскільки строк
дії таких фінансових інструментів може закінчитися без надання фінансування. Більшість зобов’язань кредитного
характеру та кредитних ліній не становлять собою безвідкличних зобов’язань кредитного характеру Банку.
На 31 грудня 2018 р. зобов’язання з надання кредитів включають безвідкличні зобов’язання з надання кредитів на
суму 13,844 тисячі гривень (2017: 14,034 тисячі гривень). Решта невикористаних зобов’язань з надання кредитів є
відкличними.
Зобов'язання кредитного характеру представлені таким чином:
31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень)
Зобов'язання
з
надання
кредитів
Резерв на покриття очікуваних
кредитних збитків
Договори фінансової гарантії
Резерв
покриття
очікуваних
кредитних збитків
Балансова вартість (резерв)

16.

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

10,583,663

-

-

10,583,663

-

-

-

-

950,125

-

-

950,125

301

-

-

301

301

-

-

301

Чисті комісійні витрати

Чисті комісійні витрати включають:
Купівля та продаж іноземної валюти
Розрахункові операції
Документарні операції
Послуги з кредитування
Операції з цінними паперами
Комісійні доходи
Комісійні витрати за гарантіями, отриманими від Групи ING
Розрахункові операції
Операції з цінними паперами
Інше
Комісійні витрати
Чисті комісійні витрати

2018
51,501
21,451
20,473
2,564
2
95,991
(95,916)
(8,280)
(142)
(47)
(104,385)

2017
47,535
19,444
18,641
7,855
538
94,013
(115,444)
(7,384)
(30)
(41)
(122,899)

(8,394)

(28,886)

До комісійних витрат входять комісії за гарантіями, отриманими від банків Групи ING для покриття кредитних ризиків
за кредитами, наданими Банком корпоративним клієнтам (Примітка 4 і Примітка 6).
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17.

Інші доходи

Консультаційні послуги
Вивільнення резерву на реструктуризацію
Отримані штрафи та пені
Списання коштів клієнтів
Прибуток від вибуття основних засобів
Суборенда
Інше
Всього інших доходів

2018
7,563
802
268
664
183
9
3
9,492

2017
8,747
1,958
4,277
17
158
15,157

18. Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати
Витрати на персонал та інші адміністративні та операційні витрати включають:
2018
112,916
12,768
125,684

2017
113,372
10,492

Обслуговування та супровід ІТ сервісів
Оренда та утримання приміщень
Операційні та експлуатаційні витрати
Консультаційні послуги
Витрати на електронну обробку даних
Відрядження
Послуги зв’язку
Охорона
Плата за дострокове погашення
Інше

102,629
38,016
37,955
14,938
4,775
3,533
1,604
1,008
7,375

115,400
26,845
15,014
19,563
1,223
2,831
1,348
896
1,230
2,551

Інші адміністративні та операційні витрати

211,833

186,901

Заробітна плата та премії працівникам
Внески до фондів соціального страхування
Витрати на персонал

123,864

19. Управління ризиками
Вступ
Банку властиві ризики, а саме кредитний ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик (останній поділяється на
процентний ризик та валютний ризик), операційний ризик, а також стратегічний і репутаційний ризики, які регулярно
виявляються, оцінюються і контролюються в рамках процесу управління ризиками. Процес управління ризиками
має вирішальне значення для забезпечення ефективності і прибутковості Банку. Кожен працівник Банку несе
відповідальність за дотримання правил і процедур з управління ризиками в ході виконання своїх завдань і
обов’язків.
Структура управління ризиками
Політики управління ризиками спрямовані на виявлення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Банк, з
метою встановлення відповідних лімітів ризику і розробки системи контролю ризиків, а також постійного
моніторингу рівнів ризику і дотримання лімітів. Підрозділи управління операційними ризиками займаються
розробкою і забезпеченням належного функціонування внутрішніх процесів і процедур, спрямованих на управління
рівнями зовнішніх і внутрішніх ризиків.
Політики і системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін кон’юнктури ринку,
а також продуктів та послуг, що пропонуються.
Політики, моніторинг і контроль ризиків виконуються Відділом з питань контролю операційних ризиків та
інформаційної безпеки (ВКОРІБ) та Відділом управління ризиками (ВУР).
Наглядова Рада має найвищі повноваження, пов’язані з управлінням ризиками, і уповноважена Статутом
затверджувати будь-які операції від імені Банку, включно з тими, що знаходяться за межами компетенції Правління
та інших органів управління. Зокрема, Наглядова Рада несе відповідальність за призначення зовнішнього аудитора
і за розробку процедури аудиторської перевірки і моніторингу фінансово-господарської діяльності Банку. Загальну
стратегію управління ризиками визначає наглядова рада Банку. Безпосередню відповідальність за її реалізацію
несе Правління Банку.
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Правління несе загальну відповідальність за діяльність Банку, включаючи діяльність, пов’язану з управлінням
ризиками. Правління передає КУАП свої повноваження відносно загального управління активами, зобов’язаннями
і ризиками.
КУАП очолює начальник Відділу управлінням ризиками. Засідання КУАП проводяться принаймні один раз на місяць
або частіше, якщо існує така необхідність. КУАП є відповідальним за контроль і управління структурою активів і
зобов’язань. КУАП також здійснює моніторинг процентних ставок і лімітів за строками виплат і порівнює ключові
показники діяльності з показниками конкурентів. Крім цього, КУАП відповідає за управління ризиками ліквідності і
контроль за дотриманням встановлених лімітів, перевірку звітів про ліквідність, процентний і валютний ризики.
Кредитний комітет є відповідальним за погодження кредитів, впровадження стратегії кредитування, координування
діяльності відділів і формування збалансованого і диверсифікованого кредитного портфеля. Погодження та
затвердження з боку Кредитного комітету є необхідним для надання кредитів, створення резервів і стягнення боргів
(в тому числі для підписання кредитних угод і подання позовів чи ініціювання судових процесів).
ВУР надає допомогу КУАП та різним комітетам у виконанні їх функцій. Його функції включають оцінку та аналіз
фінансових ризиків, моніторинг дотримання лімітів і надання рекомендацій стосовно збалансування рівнів ризиків
і прибутковості виходячи із загального рівня ризику і ризиків, пов’язаних з конкретними сферами діяльності і
банківськими продуктами.
ВУКР здійснює оцінку фінансових ризиків, використовуючи інформацію про параметри активів і зобов’язань
(включаючи процентні ставки, суми і строки виплат), отриману від бізнес-підрозділів, і інформацію про ліміти
ризиків, процедури та методології управління ризиками, отриману від КУАП. Надалі ВУКР надає КУАП результати
аналізу і моніторингу ризиків, а також рекомендації стосовно встановлення або зміни лімітів, і інформує бізнеспідрозділи, бек-офіс тощо про нормативні рівні ризику. Початковий моніторинг деяких фінансових ризиків
виконується й іншими підрозділами, такими як Управління фінансових ринків та казначейства (УФРК) та Кредитне
управління (КУ).
Управління ризиками здійснюється інтегровано, оцінка ризиків проводиться згідно з політикою Банку, яка
переглядається і погоджується Правлінням щорічно. Ліміти ризику встановлюються для кредитного ризику,
ринкового ризику, а також ризику ліквідності. Надалі рівень цих ризиків підтримується у встановлених межах. Як
правило, Банк застосовує методи оцінки/управління ризиками, які використовуються Групою ING, якщо такі методи
відповідають вимогам НБУ.
Відділ внутрішнього аудиту відповідає за контроль дотримання політик і процедур управління ризиками, а також за
перевірку відповідності структури управління ризиками тим ризикам, з якими стикається Банк. Відділ внутрішнього
аудиту виконує регулярні і спеціальні (ситуаційні) перевірки процедур і систем контролю за управління ризиками,
результати яких доповідаються Наглядовій Раді.
Основні ризики, з якими стикається Банк у ході операційної діяльності, і способи управління цими ризиками описані
далі:
Зниження ризику
Банк не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризику, що виникає внаслідок змін процентних
ставок, а також кредитного ризику і ризику ліквідності.
Банк активно використовує заставу та гарантії для мінімізації кредитного ризику.
Надмірна концентрація ризиків
Концентрація виникає у випадку, коли декілька контрагентів здійснюють аналогічну господарську діяльність, або
здійснюють діяльність в одному географічному регіоні, або мають подібні економічні характеристики, що
обумовлюють їх здатність виконувати договірні зобов’язання, які зазнають однакового впливу змін економічних,
політичних чи інших умов. Концентрація вказує на відносну чутливість результатів діяльності Банку до змін, що
мають вплив на конкретну галузь чи географічний регіон.
Виявлена концентрація ризиків контролюється і управляється.
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Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик фінансових збитків для Банку в результаті невиконання договірних зобов’язань
клієнтом чи контрагентом, що виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами і авансами клієнтам та іншим банкам,
та у зв’язку з інвестиційними цінними паперами. Для цілей звітування щодо управління ризиками Банк розглядає
та консолідує всі елементи кредитного ризику (такі як ризики дефолту окремих клієнтів та контрагентів, ризики, що
притаманні країні чи окремій галузі).
Для цілей управління ризиками Банк окремо управляє кредитним ризиком, що виникає у зв’язку з торговими
цінними паперами, і відображає його як компонент ринкового ризику.
Банк здійснює управління кредитним ризиком шляхом формування внутрішніх політик, спрямованих на
максимізацію прибутку з урахуванням ризиків шляхом підтримання рівня кредитного ризику в прийнятних межах,
встановлення, контролю і перевірки кредитних рейтингів, встановлення і погодження кредитних лімітів і активного
моніторингу результатів діяльності клієнтів. Банк співпрацює з контрагентами, які мають хорошу кредитну історію,
і, якщо це доцільно, отримує заставу. Кредитна політика Банку переглядається і затверджується Правлінням.
ВУР визначає рівні загального ризику на основі інформації про клієнтів і банківські продукти і регулярно здійснює
оцінку кредитоспроможності і показників діяльності клієнтів.
При оцінці ризиків, пов’язаних із конкретним позичальником, Банк враховує вид діяльності позичальника і такі
чинники, як якість управління його діяльністю, основні напрямки діяльності, географічне розташування,
постачальники, клієнти, наявність інших боргів, фінансову стабільність, обороти, очікуване погашення боргу,
ліквідність запропонованої застави і її прийнятність з огляду на кредитний ризик, кредитну історію в Банку та в інших
фінансових установах, а також суму ризику, що виникає у зв’язку з кредитуванням конкретного позичальника,
використовуючи шкалу оцінки. Відсутність кредитної історії в Банку або відсутність кредитної історії взагалі не є
абсолютною забороною на надання кредиту, якщо Банк отримає достатньо інформації для оцінки показників
діяльності і фінансового стану позичальника. Однак, надаючи кредит клієнту без кредитної історії, Банк встановлює
певні умови, наприклад, може висунути вимогу щодо переведення певної частини банківських операцій клієнта до
Банку на певний період із встановленням вищої ставки відсотка, або вимогу надати додаткове забезпечення чи
гарантії від позичальника.
Банк також враховує кредитний ризик, пов’язаний із галуззю, в якій позичальник здійснює свою діяльність. Банк
розробив внутрішню систему кредитних рейтингів, за якою кожен позичальник отримує рейтинг, враховуючи: (і)
фінансові і операційні коефіцієнти, (іі) фінансовий стан, (ііі) позицію на ринку і ефективність управління. Приймаючи
рішення стосовно надання кредитів іншим банкам, Банк використовує шкалу оцінок виходячи з міжнародного
рейтингу (за його наявності) і фінансової звітності, перевіреної визнаними аудиторами, надаючи позичальникам
різні кредитні рейтинги. Банк оцінює фінансову звітність позичальника, його кредитну історію і рух грошових коштів
з метою оцінки ризику дефолту такого позичальника, а також відстежує середньозважений кредитний ризик
потенційних позичальників у розрізі портфелів і галузей економіки.
Фінансовий стан позичальника підлягає постійному контролю і перевіряється щоквартально або у разі виникнення
такої необхідності.
Банк структурує рівні притаманного йому кредитного ризику шляхом встановлення різних лімітів ризику для кожного
позичальника і кожної категорії позичальників в рамках конкретної галузі або географічного регіону. Такі ризики
відстежуються і регулярно перевіряються (щонайменше один раз на місяць).
Під час структурування кредитів клієнтам – юридичним особам Банк дотримується деяких основних принципів. Банк
встановлює графіки погашення кредитів і застосовує їх з урахуванням сезонного характеру діяльності
позичальника і, якщо доцільно, отримує також гарантії від афілійованих компаній позичальника або від іншого
підрозділу Групи ING, укладає угоди про отримання застави з метою забезпечення відповідних кредитів, вимагає
від позичальника здійснення внеску до власного капіталу для фінансування проекту і вимагає, щоб грошові потоки
від фінансованого проекту чи контрагентів надходили на поточні рахунки, відкриті в Банку. При наданні кредитів
клієнтам – фізичним особам Банк приймає заставу для забезпечення кредитів. Оскільки за кредитною політикою
Банку перевага надається якості позичальника, а не якості наявного забезпечення, рішення стосовно кредитування
ґрунтуються на оцінці ризику, а не на якості застави. Приймаючи забезпечення від позичальника, Банк надає
перевагу найбільш ліквідним формам застави з найвищою вартістю перепродажу. Банк також зважає на регіональні
чинники при визначенні вартості застави.
Банк списує залишок кредитної заборгованості (і будь-який відповідний резерв під збитки від зменшення
корисності), коли Кредитний комітет визначає, що кредит є безнадійним, і коли всі необхідні заходи для стягнення
боргу були вжиті. Таке рішення приймається після розгляду інформації про істотні зміни фінансового стану
позичальника, які унеможливлюють виконання позичальником його зобов’язання або свідчать про те, що грошові
надходження від реалізації застави будуть недостатніми для покриття загальної суми ризику.
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Ризики по зобов’язаннях кредитного характеру
Банк надає своїм клієнтам гарантії, за якими у нього можуть виникати зобов’язання із здійснення платежів від імені
цих клієнтів. Суми таких платежів стягуються з клієнтів на умовах фінансових гарантій чи акредитиву. У зв’язку із
зазначеними гарантіями у Банку виникають ризики, подібні до кредитних ризиків, і ці ризики знижуються шляхом
застосування аналогічних процедур і засобів контролю. Інформація про суму зобов’язань кредитного характеру,
відповідні резерви і грошову заставу подається у Примітці 15.
Максимальний рівень кредитного ризику компонентів звіту про фінансовий стан, включаючи похідні фінансові
інструменти, до ефекту зниження ризику через укладання генеральної угоди про взаємозалік чи договору застави
найбільш точно відображений їх балансовою вартістю.
Кредитна якість за класами фінансових активів
Нижче у таблиці показана кредитна якість за класами активів, пов’язаних з кредитами і поданих у звіті про
фінансовий стан на 31 грудня 2018 р. і 1 січня 2018 р.
31 грудня 2018 р.
Примітка
Грошові кошти та їх
еквіваленти, за
вирахуванням
грошових коштів в
касі
Кредити клієнтам, які
оцінюються за
амортизованою
вартістю
- Кредити юридичним
особам

- Споживчі кредити

Невикористаної
частини зобов'язань з
надання кредитів

Акредитиви

Фінансові гарантії

Усього

5

Стадія
1

Стандартні

Під
спостереженням

Знецінені

2,321,645

-

-

2,321,645

7,591,169

-

-

7,591,169

267,479

363,421

-

630,900

-

-

997,981

997,981

-

-

-

-

-

-

-

-

85

-

-

85

-

-

11,686

11,686

-

-

-

-

10,583,663

-

-

10,583,663

-

-

-

-

-

-

-

-

712,428

-

-

712,428

-

-

-

-

-

-

-

-

237,697

-

-

237,697

-

-

-

-

-

-

-

-

21,714,166

363,421

1,009,667

Усього

6
Стадія
1
Стадія
2
Стадія
3
POCIактиви
Стадія
1
Стадія
2
Стадія
3
POCIактиви
Стадія
1
Стадія
2
Стадія
3
Стадія
1
Стадія
2
Стадія
3
Стадія
1
Стадія
2
Стадія
3
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Управління кредитною якістю фінансових активів здійснюється шляхом визначення внутрішніх кредитних рейтингів.
У таблиці вище показана кредитна якість за класами активів, пов’язаних з кредитами і поданих у звіті про
фінансовий стан, згідно з внутрішньою системою кредитних рейтингів.
Показані у таблицях кредити іншим банкам та клієнтам з високим рейтингом - це ті, що мають мінімальний рівень
кредитного ризику або має достатній рівень забезпечення. Інші позичальники, які мають хороший фінансовий стан
і характеризуються хорошим обслуговуванням боргу, віднесені до групи із стандартним рейтингом. Кредити нижче
стандартного рейтингу представлені кредитами, які не входять до стандартного рейтингу і не мають індивідуальних
ознак зменшення корисності.
Не прострочені
Прострочені, але
Індивідуально
31 грудня 2017 р.
та не знецінені
індивідуально не
знецінені
Усього
знецінені
Грошові кошти та їх
еквіваленти, за вирахуванням
грошових коштів в касі
5
2,771,251
2,771,251
Кредити клієнтам
6
Кредити
юридичним
6,214,827
особам
1,322,285
7,537,112
124,073
Овердрафти
124,073
24,542
28,091
52,633
Кредити фізичним особам
Усього

Всього прострочені та
колективно знецінені
Індивідуально знецінені
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам
Всього прострочених та
індивідуально знецінених
Усього

9,134,693

Не
прострочені
-

Менше
30 днів

-

31 грудня 2017 р.
3160 днів
-

1,350,376

Більше
90 днів

10,485,069

Усього
-

-

837,239
837,239

-

-

485,046
28,091
513,137

1,322,285
28,091
1,350,376

837,239

-

-

513,137

1,350,376

Більш детальну інформацію щодо резерву на покриття збитків від зменшення корисності кредитів клієнтам
наведено у Примітці 6.
Аналіз зменшення корисності
До 1 січня 2018 р. Банк визначив, чи існували об’єктивні докази зменшення корисності фінансових активів чи групи
фінансових активів на кожну звітну дату. Вважалося, що зменшення корисності фінансового активу чи групи
фінансових активів відбувається тоді і тільки тоді, коли існували об’єктивні докази зменшення корисності в
результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу («випадок виникнення збитків»), і
такий випадок або випадки виникнення збитків мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки фінансового активу
чи групи фінансових активів, який міг бути достовірно визначений. Об’єктивні докази зменшення корисності повинні
були включати ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнали суттєвих фінансових труднощів,
порушили зобов’язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність їх банкрутства чи іншої фінансової
реорганізації, а також на підставі спостережуваної ринкової інформації щодо поміркованого зменшення очікуваних
майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що
корелюють зі збитками за активами.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності кредитів, що оцінюються на індивідуальній основі
Банк визначив суму резерву на покриття збитків від зменшення корисності окремо за кожним суттєвим кредитом в
індивідуальному порядку. Питання, що розглядалися при визначенні суми резерву, включали можливість реалізації
бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці у разі виникнення фінансових труднощів,
грошові надходження та очікувані виплати дивідендів у разі оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової
підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від
зменшення корисності оцінювалися на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не вимагали
більшої уваги.
Резерв під збитки від зменшення корисності кредитів, що оцінюються на колективній основі
36

Акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік

(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Банк визначив суму резерву під збитки від зменшення корисності, що не є індивідуально суттєвими, наданих
клієнтам (включаючи іпотечні кредити), а також окремих суттєвих кредитів, стосовно яких ще не було об’єктивних
ознак того, що вони були індивідуально знецінені. Банк проаналізував резерви під збитки від зменшення корисності
на кожну звітну дату, при цьому кожний кредитний портфель перевірявся окремо.
В ході аналізу резерву на покриття збитків від зменшення корисності кредитів на колективній основі Банк
враховував зменшення корисності, що могло мати місце у портфелі, навіть якщо не було об’єктивних ознак
зменшення корисності окремих кредитів. Збитки від зменшення корисності визначалися з урахуванням такої
інформації: збитки в портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок часу між
моментом можливого понесення збитку від зменшення корисності та моментом визначення зменшення корисності
як такого, що потребувало створення резерву в ході аналізу знецінення окремих активів, а також очікувані
надходження та відшкодування в разі зменшення корисності. Управлінський персонал відповідав за прийняття
рішення щодо тривалості такого періоду, що не повинен був перевищувати один рік. Потім резерв під збитки від
зменшення корисності перевірявся управлінським персоналом, відповідальним за кредитні операції, для
забезпечення дотримання загальної політики Банку.
З 1 січня 2018 р. Банк розраховує ОКЗ на основі кількох сценаріїв, які включають оцінку, зважену з урахуванням
ймовірності кредитних збитків, щодо очікуваних сум неотримання грошових коштів, дисконтованих на приблизну
ефективну ставку відсотка. Недоотримання грошових коштів - це різниця між грошовими потоками, що належать
суб'єкту господарювання відповідно до договору, і грошовими потоками, які суб'єкт господарювання очікує
отримати. Нижче наведена механіка розрахунків ОКЗ, ключовими елементами якої є:
Ймовірність
дефолту (PD)

Ймовірність дефолту - це оцінка ймовірності дефолту на даному часовому горизонті.
Подія дефолту може відбутися лише у певний момент протягом періоду, що аналізується, якщо
до цього моменту Банк не припинить визнання кредиту, і кредит залишиться у портфелі.

Сума під
ризиком у
випадку
дефолту (EAD)

Сума під ризиком у випадку дефолту - це оцінка величини кредиту на майбутню дату дефолту,
враховуючи очікувані зміни суми кредиту після звітної дати, включаючи погашення основної
суми та процентів, і очікувані вибірки позичальників за кредитними зобов'язаннями, а також
нараховані проценти за пропущеними платежами.
Показник Збитку у випадку дефолту являє собою оцінку збитку, понесеного у випадку настання
дефолту у певний визначений момент часу. Він розраховується на основі різниці між сумою
платежів, що будуть отримані згідно з договором, та сумою, яку очікує отримати кредитор,
включаючи кошти від реалізації будь-якої застави. Зазвичай він представлений як відсоток суми
під ризиком у випадку дефолту (EAD).

Величина
збитку у
випадку
дефолту (LGD)

Резерв під очікувані кредитні збитки розраховується на основі кредитних збитків, що, за прогнозами, будуть
понесені у період існування активу (очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента), крім випадків суттєвого
збільшення кредитного ризику після укладання відповідного договору (у таких випадках резерв розраховується на
основі очікуваних кредитних збитків за 12 місяців). Очікувані кредитні збитки за 12 місяців – це частина очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії інструмента, понесених протягом 12 місяців після звітної дати внаслідок подій
дефолту за договором про фінансовий інструмент. І очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента, і
очікувані кредитні збитки за 12 місяців розраховуються або індивідуально, або для груп активів, залежно від
характеристик відповідного портфеля фінансових інструментів.
Банк прийняв політику, що передбачає проведення наприкінці кожного звітного періоду оцінки з метою виявлення
події можливого суттєвого підвищення кредитного ризику після первісного визнання шляхом аналізу змін рівня
ризику дефолту, що відбуваються протягом усього залишкового строку дії фінансового інструмента. За
результатами описаного вище процесу Банку поділяє свої кредити на групи ("Стадії") за ступенем ризику, що
іменуються "Стадія 1", "Стадія 2", "Стадія 3" і "Придбані або створені знецінені фінансові активи" (POCI-активи):
Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3
POCI-активи

У момент первісного визнання кредитів Банк визнає резерв під збитки на основі суми очікуваних
кредитних збитків за 12 місяців. Крім того, Стадія 1 включає кредити, що характеризуються
зниженням кредитного ризику, внаслідок чого відповідний кредит був переведений у Стадію 1 з
Стадії 2.
Якщо рівень кредитного ризику за кредитом суттєво збільшується після підписання кредитного
договору, Банк визнає резерв під очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента. Крім
того, Стадія 2 включає кредити, що характеризуються зниженням кредитного ризику, внаслідок
чого відповідний кредит був переведений у Стадію 2 з Стадії 3.
Кредити вважаються кредитно-знеціненими. Банк визнає резерв під очікувані кредитні збитки за
весь строк дії інструмента.
Придбані або створені знецінені фінансові активи (POCI-активи) – це активи, що є кредитнознеціненими на дату первісного визнання. POCI-активи при первісному визнанні обліковуються
за справедливою вартістю, а процентний дохід в подальшому визнається на основі скоригованої
ефективної ставки відсотка. Очікувані кредитні збитки визнаються чи сторнуються лише у випадку
подальшої зміни суми очікуваних кредитних збитків протягом усього строку дії інструмента.
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Основні фактори, які беруться до уваги в ході аналізу зменшення корисності кредитів, включають визначення того,
чи прострочені виплати основної суми заборгованості або процентів за кредитом більш, ніж на 90 днів, чи відомо
про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів, зниження кредитного рейтингу або порушення
первісних умов відповідного договору. Банк здійснює аналіз зменшення корисності у двох напрямках: створення
резерву під збитки від зменшення корисності кредитів, що оцінюються індивідуально, та резерву під збитки від
зменшення корисності кредитів, що оцінюються на колективній основі.
Аналіз фінансових гарантій та акредитивів, а також створення відповідних резервів здійснюється так само, як і
аналіз кредитів.
Географічна концентрація
Географічна концентрація фінансових активів та зобов’язань Банку на 31 грудня представлена нижче:
31 грудня 2018 р.

Активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інвестиційні цінні папери
Кредити клієнтам
Інші фінансові активи
Зобов’язання:
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов'язання
Чиста позиція

Активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інвестиційні цінні папери
Кредити клієнтам
Інші фінансові активи
Зобов’язання:
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов'язання
Чиста позиція

Країни – члени
ОЕСР

СНД та інші
країни, які не є
членами ОЕСР

2,073,822
62
8,531,906
7,640
10,613,430

274,367
51
274,418

9,020
9,020

2,357,209
62
8,531,906
7,691
10,896,868

5,501,905
80,828
5,582,733

1,102,323
80,657
22,981
1,205,961

342
342

1,102,323
5,582,904
103,809
6,789,036

5,030,697

(931,543)

8,678

4,107,832

Україна

Україна

31 грудня 2017 р.
СНД та інші
Країни – члени країни, які не є
ОЕСР
членами ОЕСР

Усього

Усього

2,544,230
62
7,118,962
1,758
9,665,012

248,769
248,769

13,436
13,436

2,806,435
62
7,118,962
1,758
9,927,217

290,425
5,178,866
19,830
5,489,121

580,552
59,862
28,054
668,468

173
295
468

870,977
5,238,901
48,179
6,158,057

4,175,891

(419,699)

12,968

3,769,160

Ризик ліквідності та управління фінансуванням
Ризик ліквідності виникає в процесі загального фінансування діяльності та управління окремими позиціями. Він
включає як ризик неможливості фінансування активів у відповідні строки погашення та за відповідними ставками,
так і ризик неможливості ліквідації активів за прийнятною ціною та у прийнятні строки.
Процес управління ризиком ліквідності триває постійно. Казначейство Банку здійснює щоденний моніторинг
короткострокового ризику ліквідності. Старший управлінський персонал отримує щотижневий аналіз та щоденні
звіти, а КУАП здійснює щомісячні перевірки управління ризиком ліквідності.
Банк оцінює ризик ліквідності на підставі аналізу розривів, тобто аналізу розбіжностей між активами та
зобов’язаннями з однаковими строками погашення. Суми таких невідповідних позицій активів і зобов’язань з
однаковими строками погашення застосовуються для розрахунку кумулятивного розриву, щодо якого
встановлюються відповідні ліміти. Ці ліміти визначаються здатністю залучення коштів на грошових ринках. Такі
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ліміти можуть переглядатись, в залежності від змін у здатності Банку залучати кошти. ВУР відповідає за надання
рекомендацій стосовно зміни лімітів, що підлягають перегляду КУАП та затвердженню відповідного підрозділу
Материнського банку. Крім цього, Банк має процедури, що застосовуються в разі перевищення зазначених лімітів,
а також плани на випадок непередбачених ситуацій.
Ризики, пов’язані з концентрацією кредитів та депозитів, потребують постійного моніторингу. Управлінський
персонал визначає ризики, пов’язані з можливою високою концентрацією активів та зобов’язань, та намагається
встановити відповідність між строками погашення дорогих корпоративних кредитів та депозитів, які управлінський
персонал розглядає як засіб управління ліквідністю і процентним ризиком. Банк має доступ до диверсифікованої
бази фінансування, включаючи депозити, субординовані зобов’язання та акціонерний капітал, що підвищує
фінансову гнучкість, обмежує залежність від будь-якого одного джерела фінансування та загалом знижує вартість
фінансування.
Банк також утримує портфель ліквідних активів як частину управління ризиком ліквідності. Використання комбінації
інструментів для управління ризиком ліквідності дозволяє Банку застосовувати свої кредитні ресурси та утримувати
рівні ліквідності більш ефективно.
Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від дати звітності до дати погашення згідно з
відповідними договорами
У наведеній нижче таблиці представлено види і строки погашення фінансових зобов’язань Банку на основі
договірних недисконтованих зобов’язань з виплати коштів.
Фінансові зобов'язання на
31 грудня 2018 р.
Непохідні зобов’язання
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов'язання
Похідні зобов’язання
Форвардні контракти
- надходження
- виплати
Всього недисконтовані
фінансові зобов’язання

Фінансові зобов'язання
на 31 грудня 2017 р.
Непохідні зобов’язання
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов'язання
Похідні зобов’язання
Форвардні контракти
- надходження
- виплати
Всього недисконтовані
фінансові зобов’язання

До
одного
місяця

Від 3
місяців
до 1 року

Від 1 до
3 місяців

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

Усього

1,102,323
5,115,116
103,809

224,054
-

287,169
-

-

-

1,102,323
5,626,339
103,809

(184,195)
178, 479

-

-

-

-

(184,195)
178, 479

6,315,532

224,054

287,169

-

-

6,826,755

До
одного
місяця

Від 3
місяців
до 1 року

Від 1 до
3 місяців

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

Усього

733,814
4,578,578
48,179

589,892
-

137,538
92,211
-

-

-

871,352
5,260,681
48,179

(163,543)
167,707
5,364,735

(39,437)
40,152
590,607

229,749

-

-

(202,980)
207,859
6,185,091

Банк вважає, що більшість клієнтів не вимагатимуть погашення на найближчу дату, на яку від Банку може
вимагатись таке погашення.
У наведеній нижче таблиці представлено найближчі строки погашення безвідкличних позабалансових зобов’язань
Банку до вирахування готівки, прийнятої в якості покриття акредитивів, на 31 грудня:
Менше
3 місяців
2018

963,969

Від 3 до 12
місяців

Від 1 до
5 років
-

Більше
5 років
-

Усього
-

963,969
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2017

1,101,506

-

-

-

1,101,506

Банк не очікує, що погашення всіх зобов’язань та непередбачених зобов’язань вимагатиметься до строку їх
погашення. З метою обмеження ризику ліквідності, що виникає внаслідок невідповідності між авансовими
платежами та достроковим погашенням строкових активів та зобов’язань, Банк включає до стандартних договорів
з клієнтами умови, що мотивують клієнтів не використовувати можливість авансових платежів та дострокового
погашення.
Аналіз за строками не відображає історичної стабільності поточних рахунків. Їх погашення історично мало місце
протягом більш тривалого періоду, ніж зазначено в таблицях вище. Відповідні залишки включені до сум, що
підлягають погашенню у строк до одного місяця у наведених вище таблицях.
Процентний ризик
Процентний ризик – це ризик впливу змін процентних ставок на грошові потоки чи справедливу вартість портфелю
фінансових інструментів Банку. Банк наражається на процентний ризик, в основному, внаслідок надання кредитів
за фіксованими процентними ставками в сумах і на строки, що відрізняються від строкових позик за фіксованими
процентними ставками. Процентна маржа за активами та зобов’язаннями з різними строками погашення може
збільшитись внаслідок зміни ринкових процентних ставок.
Казначейство Банку пропонує ліміти на рівень незбалансованості можливої зміни процентних ставок, які
контролюються КУАП та затверджуються відповідним підрозділом Материнського банку. За відсутності будь-яких
інструментів хеджування, Банк намагається збалансувати процентні позиції. Оцінка та аналіз процентного ризику
здійснюється в перший день кожного місяця та актуалізується в разі необхідності відображення ринкових змін,
наприклад, змін у контрольних ставках, волатильності ринку та подібних подій. Результати такої оцінки та аналізу
обговорюються на регулярних засіданнях КУАП. Додатково до стандартних розрахунків Банк використовує стрестести.
Це включає визначення процентного ризику в разі виникнення непередбачених обставин або зобов’язань. Такий
підхід дозволяє Банку оцінювати зміну в чистому процентному доході на майбутні періоди та визначати пріоритетні
сфери управління процентним ризиком.
Банк не має істотних процентних ризиків.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик понесення збитків внаслідок коливання обмінних курсів іноземних валют. Валютний
ризик Банку пов’язаний з наявністю відкритої позиції в різних валютах. Такі позиції розраховуються як різниця між
активами та зобов’язаннями в однакових валютах на звітну дату.
Банк оцінює та контролює цей ризик шляхом встановлення лімітів за довгостроковими та короткостроковими
валютними позиціями. Політика стосовно відкритої валютної позиції обмежується граничними значеннями,
встановленими законодавством України, та контролюється НБУ на щоденній основі.
У наведеній нижче таблиці представлено розподіл фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку в розрізі
його суттєвих операційних валют на 31 грудня 2018 р.:
Долар
США

Євро

Інші валюти

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити клієнтам
Інші фінансові активи

133,743
1,310,520
-

162,429
1,184,361
-

18,576
50

Усього активів

1,444,263

1,346,790

18,626

Зобов’язання
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші зобов'язання

(498,535)
(828,487)
(2,913)

(602,569)
(598,641)
(94,960)

(10,775)
(5,245)

(1,329,935)

(1,296,170)

(16,020)

Усього зобов'язань
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Чиста балансова позиція
Похідні фінансові активи
Чиста позиція

114,328

50,620

2,606

-

-

184,196

114,328

50,620

186,802

У наведеній нижче таблиці представлено розподіл фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку в розрізі
його суттєвих операційних валют на 31 грудня 2017 р.:
Долар
США

Євро

Інші валюти

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити клієнтам

197,237
796,004

73,604
779,945

21,090
-

Усього активів

993,241

853,549

21,090

Зобов’язання
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші зобов'язання

(140,366)
(645,551)
(1,180)

(438,968)
(405,285)
(31,517)

(18,818)
(4)

Усього зобов'язань

(787,097)

(875,770)

(18,822)

206,144

(22,221)

2,268

(207,859)

-

-

(1,715)

(22,221)

2,268

Чиста балансова позиція
Похідні фінансові зобов’язання
Чиста позиція

КУАП встановлює ліміти щодо рівня ризику за валютними позиціями. Встановлені ліміти переглядаються в разі
волатильності обмінних курсів іноземних валют. КУАП може змінювати ліміти згідно з рекомендаціями ВУР. Банк
здійснює моніторинг дотримання лімітів на щоденній основі. Звіти про зміни у валютних позиціях надаються
управлінському персоналу на щотижневій та щомісячній основі.

2018
Валюта
Долар США
Євро

Зміна в
обмінному курсі
10.00%
10.00%

Усього

-10.00%
-10.00%

Вплив на
прибуток до
оподаткування
(172)

11,433

Зміна в
обмінному курсі
10.00%

5,062

10.00%

(2,222)
(2,394)

-10.00%
-10.00%

172
2,222
2,394

16,495

Усього
Долар США
Євро

2017
Вплив на
прибуток до
оподаткування

(11,433)
(5,062)
(16,495)

Вплив на капітал буде аналогічний тому, який відображений у таблиці зверху, за винятком податкового ефекту в
розмірі 18%.
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Операційний ризик
Операційний ризик – це ризик втрати внаслідок відмови системи, помилки персоналу, шахрайства чи зовнішніх
подій. У разі збоїв в системі внутрішнього контролю, операційний ризик може спричинити шкоду репутації, мати
правові чи законодавчо-нормативні наслідки або призвести до фінансових збитків. Банк не може розраховувати на
усунення всіх операційних ризиків, але може управляти цими ризиками шляхом застосування системи керуючих
елементів, а також моніторингу потенційних ризиків та відповідного реагування на них. Система контролю
передбачає ефективний розподіл обов’язків, прав доступу, повноважень, навчання персоналу та процедур оцінки.
На даний час, операційні ризики суттєво зменшились внаслідок більш суворого контролю за дотриманням вимог
технологічних процесів.

Оцінка справедливої вартості

20.

Банк використовує наступні ієрархічні методи розрахунку для визначення і розкриття справедливої вартості
фінансових інструментів (див. Примітку 3):

-

Рівень 1: котирування (без коригування) цін на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань.

-

Рівень 3: розрахункові методи, для яких вхідна інформація, що має суттєвий вплив на справедливу
вартість, визнану у фінансовій звітності, не базується на спостережуваних ринкових даних.

Рівень 2: розрахункові методи, для яких вхідна інформація, що має суттєвий вплив на справедливу
вартість, визнану у фінансовій звітності, базується на спостережуваних ринкових даних прямо або
опосередковано.

Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів, поданих у звітності за справедливою вартістю, у розрізі
рівнів за ієрархією джерел визначення справедливої вартості на 31 грудня 2018 р. і 2017 р.:
31 грудня 2018 р.

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Активи, оцінені за справедливою вартістю
Інші фінансові активи
- Похідні фінансові активи

-

5,176

-

5,176

Активи, справедлива вартість яких розкрита
(за амортизованою вартістю)
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити клієнтам
Інші фінансові активи

-

2,357,209
-

8,531,906
1,975

2,357,209
8,531,906
1,975

Зобов’язання, справедлива вартість яких розкрита
(за амортизованою вартістю)
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов'язання

-

1,102,323
5,582,904
103,809

-

1,102,323
5,582,904
103,809

31 грудня 2017 р.

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Активи, справедлива вартість яких розкрита
(класифіковані
як
кредити
та
дебіторська
заборгованість)
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити клієнтам
Інші фінансові активи

-

2,806,435
-

7,118,962
1,758

2,806,435
7,118,962
1,758

Зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю
Інші фінансові зобов’язання
- Похідні фінансові зобов’язання

-

4,879

-

4,879

Зобов’язання, справедлива вартість яких розкрита
(всі класифіковані як інші фінансові зобов’язання)
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов'язання

-

870,977
5,238,901
-

48,179

870,977
5,238,901
48,179
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Оціночна справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається із застосуванням ринкових цін
фінансових активів на активному ринку і дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методик оцінки на
звітну дату. Ці оцінки не відображають будь-яких премій або дисконтів, що могли виникнути в результаті
одночасного продажу цілого портфелю окремих фінансових інструментів Банку. Оцінки справедливої вартості
базуються на судженнях щодо майбутніх очікуваних грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик
ризиків, пов’язаних із різними фінансовими інструментами, та інших чинників. Ставка дисконтування є ринковою
ставкою для подібного інструменту на звітну дату.
Передбачається, що справедлива вартість усіх короткострокових фінансових активів і зобов’язань дорівнює їх
балансовій вартості через їх короткостроковий характер, регулярний перегляд цін та/або ринкові ставки відсотка
на кінець періоду. Справедлива вартість кредитів і депозитів зі строком погашення більше ніж 1 рік приблизно
дорівнює їх балансовій вартості, оскільки Банк застосував практично для усіх кредитів і депозитів процентну ставку,
яка враховує поточну вартість грошових коштів і ринкові умови.
Оцінка справедливої вартості спрямована на наближення суми, на яку був би можливий обмін фінансових
інструментів між добре обізнаними сторонами в рамках комерційних операцій. Однак, враховуючи невизначеність
і застосування суб’єктивних суджень, справедлива вартість не повинна сприйматись як вартість реалізації під час
негайного продажу активів або урегулювання зобов’язань.

21.

Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення

У наведеній нижче таблиці представлено аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками їх очікуваного
відшкодування або погашення, на 31 грудня:
Протягом
одного
року
Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери
Інші фінансові активи
Усього активів
Зобов’язання
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові
зобов'язання
Усього зобов'язань
Чиста позиція
Форвардні контракти
-надходження
-виплати

2,357,209
8,186,574
7,691
10,551,474

2018
Більше
одного
року

Усього

345,332
62
345,394

2,357,209
8,531,906
62
7,691
10,896,868

Протягом
одного
року

2,806,435
6,033,431
1,758
8,841,624

2017
Більше
одного
року

Усього

1,085,531
62
-

2,806,435
7,118,962
62
1,758

1,085,593

9,927,217

1,102,323
5,582,904

-

1,102,323
5,582,904

870,977
5,238,901

-

870,977
5,238,901

103,809
6,789,036

-

103,809
6,789,036

48,179
6,158,057

-

48,179
6,158,057

3,762,438

345,394

4,107,832

2,683,567

1,085,593

3,769,160

184,195

-

(184,195)

202,980

-

202,980

(178,479)

-

(178,479)

(207,859)

-

(207,859)

Аналіз за строками погашення не відображає історичну стабільність поточних рахунків. Їх погашення історично
відбувалось протягом більш тривалого періоду, ніж зазначено в таблицях вище. Дані кошти включені до категорії,
що належить до виплати протягом одного року.

22.

Операції зі пов’язаними сторонами

Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними вважаються сторони, одна
з яких має можливість контролювати або суттєво впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При
розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих відносин, а не
лише юридична форма.
Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов’язаними сторонами. Умови таких
операцій можуть відрізнятись від умов операцій між непов’язаними сторонами. Залишки за операціями з
пов’язаними сторонами на кінець року представлені нижче:

43

Акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік

(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
2018
Материнський
банк
Грошові кошти та їх
еквіваленти
(деноміновані переважно
у доларах США та євро)
Кредити надані клієнтам
(ставка відсотка згідно з
договором, у гривні: 6%)
Кошти клієнтів
(деноміновані переважно
у доларах США та
Гривні)
Кошти кредитних установ
(ставка відсотка згідно з
договором, у доларах
США: 1.92-2.65%, євро:
0.01% - 0.041%)
Надані зобов’язання та
гарантії (деноміновані
переважно у гривні та
доларах США)
Інші фінансові
зобов'язання

2017

Ключовий
управлінський
персонал

Суб’єкти
господарювання під
спільним
контролем

Материнський
банк

Ключовий
управлінський
персонал

Суб’єкти
господарювання під
спільним
контролем

152,989

-

9,107

61,723

-

13,636

-

-

-

-

1,580

-

-

-

121,596

-

5,678

227,234

1,101,218

-

-

579,447

-

-

-

-

-

-

-

87,088

19,017

-

1,533

27,232

-

1,083

Станом на 31 грудня 2017 року ряд фінансових гарантій було залучено від Материнського банку та суб’єктів
господарювання під спільним контролем, як забезпечення певних кредитів наданих клієнтам. Детальна інформація
щодо гарантій та відповідних кредитах, покритих отриманими гарантіями, представлена у Примітці 6.
Доходи та витрати від операцій з пов’язаними сторонами представлені нижче у таблиці:
2018 р.
Материнський
банк
Процентні доходи
Резерв на покриття збитків
від зменшення корисності
кредитів
Процентні витрати
Операції з валютою
Комісійні доходи
Інші доходи
Комісійні витрати
Інші адміністративні та
операційні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня

Ключовий
управлінський
персонал

Суб’єкти
господарювання під
спільним
контролем

2017 р.

Материнський
банк

Ключовий
управлінський
персонал

Суб’єкти
господарювання під
спільним
контролем

4,954

28

-

2,192

106

-

(1,244)
504
222
(96,422)

(322)
31
5
(5)

(14,868)
290
34
10
(157)

(23,490)

(78)
-

(12,463)

216
(111,511)

12
(12)

67
12
(3,933)

(96,880)

(77)

(20,981)

(67,517)

-

(13,794)

Загальна сума винагороди та інших виплат, нарахованих ключовому управлінському персоналу за 2018 рік, склала
23,954 тисячі гривень (2017: 31,509 тисяч гривень).
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23.

Достатність капіталу

Банк утримує і активно управляє власним капіталом для покриття ризиків, притаманних банківській діяльності.
Достатність капіталу Банку контролюється використанням нормативів, встановлених НБУ.
Першочерговими цілями управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог до капіталу та
утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, необхідних для провадження діяльності та
максимізації прибутків акціонерів.
Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та
характеристиках ризиків, пов’язаних з його діяльністю. З метою підтримання або зміни структури капіталу Банк
може коригувати суми дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернути капітал акціонерам або випустити
пайові цінні папери. Жодних змін у цілях, політиці та процесах у порівнянні з попередніми роками не відбулося.
НБУ вимагає від банків підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% від активів, зважених за ризиком,
розрахований у відповідності до вимог НБУ. На 31 грудня 2018 р. і 2017 р. Банк виконував вимоги НБУ щодо
достатності капіталу. Нижче в таблиці показаний регулятивний капітал на підставі звітів Банку, підготовлених
відповідно до вимог НБУ, який складається з таких компонентів:
2018

2017

Основний капітал
Додатковий капітал

1,785,497
1,785,497

1,782,942
1,445,183

Всього регулятивного капіталу

3,570,994

3,228,125

24.

Події після дати балансу

Після 31 грудня 2018 року не було інших подій, що вимагали б внесення змін або розкриття у фінансовій звітності.
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25.

Додаткова інформація

Відповідно до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №160 від 12 лютого 2013 р.,
ми розкриваємо таку інформацію:
Станом на 31 грудня 2018 р. власний капітал Банку складає 4,086,936 тисячі гривень, у тому числі:
— статутний капітал: 731,298 тисяч гривень;
— додатковий сплачений капітал: 46,278 тисяч гривень;
— нерозподілений прибуток: 3,309,330 тисяч гривень.
—
Вартість чистих активів Банку станом на 31 грудня 2018 р. є більшою від статутного капіталу, що відповідає
вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.
Єдиним Акціонером, який володіє 100% акцій Банку (73,129,804,500 простих іменних акцій), є ING Bank N.V.,
місцезнаходженням якого є: Нідерланди, Бійльмерплейн l888, 1102 МГ Амстердам.
Станом на 31 грудня 2018 р. зареєстрований статутний капітал Банку відповідає установчим документам та був
сформований та повністю оплачений грошовими коштами в еквівалентному розмірі 731,298,045 гривень.
—
Грошові внески до статутного капіталу у розмірі 731,298,045 грн. здійснювались під час емісій акцій Банку, які
мали місце протягом 1997-2010 років.
—
Остання емісія акцій на суму 426,537,120 грн. була здійснена в 2010 р., в результаті чого, Банк отримав
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у кількості 73,129,804,500 простих іменних акцій номінальною вартістю 1
копійка на загальну суму 731,298,045 грн. реєстраційний номер - № 850/1/10; дата реєстрації – 7 жовтня 2010 р.
—
Станом на 31 грудня 2018 р. Банк не має прострочених зобов’язань щодо сплати податків
(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства
про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
Крім того:
1) Внески до статутного капіталу Банку були використані на ведення статутної діяльності.
2) Інформація про операції та залишки коштів з пов’язаними сторонами розкрита у Примітці 22 до фінансової
звітності.
3) Станом на 31 грудня 2018 р. Банк не має непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких
на балансі є достатньо високою, крім тих, що розкриті у цій фінансовій звітності станом на та за рік, що закінчився
31 грудня 2018 р.
4) Не було подій чи обставин після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть
мати суттєвий вплив на фінансовий стан Банку.
5) Не було інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Банку.
6) Не було підготовлено інших фінансових звітів відповідно до Законів України та положень Комісії, крім річної
фінансової звітності, підготовленої до МСФЗ, та скороченої проміжної фінансової звітності, підготовленої
відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку МСФЗ 34 "Проміжна фінансова звітність".
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