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ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)

Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан (Баланс)

на ктнець дня 31 березня 2016 року

АКТИВ И

Примггки На кгнець На ктнець
ДНЯ дня

31.03.16 31.12.15

6 3275 2 138
7 15801 29323
9 110000

Грошовi кошти та lX еквiваленти
Кредити та заборгованiсть клтенпв
Цiннi папери в портфелi банку до погашення
Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку
на прибуток
Вiдстрочений податковий актив

Основн: засоби та нематерiальнi активи
Iншi фiнансовi активи
Iншi активи
Усього актныв

10
11
12

200 194
2710 2964

524 95323
407 42

132918 129985

8080 4714
294

8 8
719 912

8807 5928

122000 122000
2059 2005

52 52

124 111 124057

132918 129985

ЗОБОВ'ЯЗАIПIЯ
Кошти кшснпв
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

Iншi фiнансовi зобов'язання
Iншi зобов'язання

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Статутний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Резервнi та iншi фонди банку

Усього власного кашталу

Усього зобов'язань та власного кашталу

13

14
15

16

.J

Голавний бухгалтер.?
\J).~

I Краснощок ол.

Затверджено до випуску та пiдписано ~
~~I=PhE !'J~

"",

28 квiтня 2016 року

Голова Р~ЛIННЯ

I

Тггова ц:

Вик. Компантець В.В.

тел. (044) 364-73-70
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ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)
Промiжний скорочений звiт про прибутки i збитки (Звiт про фiнансовi результати)
за 1 квартал 2016 року

Примпки За 1 кв. За 1 кв.
2016 I!' 2015 ~.

Процентнi доходи 19 3489 2393
Процентнi витрати 19 ( 195) (83)
Чистий процентний дохiд/(Чистi процентнi витрати) 3294 2310
Комiсiйнi доходи 20 299 62
Комiciйнi витрати 20 (45) (36)
Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на (632)
продаж
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 99 264

Результат вiд переоцiнки iноземно'i валюти 44 (489)

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 7 5616
iнших банках
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторсько'i 12 (5)
заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 21 (3 011) (2569)
Прибуток/гзбиток) до оподаткування 48 5153
Витрати на податок на прибуток 22 6 (104)
Прибутокl(збиток) вiд дiяльностi, що тривае 54 5049
Прибуток/гзбиток) 54 5049
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 54 5049
Прибутокl(збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що тривае:

чистий прибутокl(збиток) на одну просту акцiю 23 0,44 41,38
скоригований чистий прибутокl(збиток) на одну просту акцiю 23 0,44 41,38

Прибутокl(збиток) на акцiю, що належить власникам банку:

чистий прибутокl(збиток) на одну просту акцiю
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю

23
23

0,44
0,44

41,38
41,38

Затверджено до випуску та пiдписано

28 квiтня 2016 року

Краснощок ал.Голова

Q
Головний бухгалтер Тггова I.r.

Вик. Компантець В.В.

тел. (044) 364-73-70
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ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»
Фтнвнсова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)
Промiжний скорочений звiт про сукупний дoxiд
за 1 квартал 2016 року

Примггки 1квартал
2016 р.

1квартал
2015 р.

54 5049Прибуток/гзбиток)
IНШИЙ СУКУПНИЙ дохш
Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж
Iнший сукупний дохiд пicля оподаткування
Усього сукупного доходу
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку

17
17

54

(208)
(208)
4841

54 4841

Затверджено до випуску та пiдписано

28 квiтня 2016 року

~
"'''''$~

Голова Правлгння ..,~~
~, -

Головний бухгалтер
-:>.

Вик. Компангсць В.В.

тел. (044) 364-73-70

Краснощок ал.

Тггова I.r.
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ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)

Промiжний скорочений звiт про змiни У власному капiталi (Звiт про власний капггал)
за 1 квартал 2016 року

Примики Належить власникам банку Усього
Статутний Резервнi, Нерозподiлений Усього власного

каштал iншi фонди прибуток каппалу
та резерви
переошнки

Залишок на кiнець
перiоду, що передус 122000 9827 556 132383 132383
попередньому
перюду (до
перера:хунку)
31.12.2014р.
Усього сукупного 16 (9787) 1461 (8 326) (8 326)
доходу
Перерахування 12 ( 12)
нерозподiленого
прибутку до
резервних та iнших
фондiв
Залишок на кiнець 122000 52 2005 124057 124057
звiтного перiоду
31.12.2015р.

Усього сукупного
доходу
Перерахування
нерозподтленого
прибутку до
резервних та iнших
фондiв
3алишок на кгнець
звiтного перiоду
31.03.2016р.

16 54 54 54

122000 52 2059 124 111 124 111

Данi в звiтi «Звiт про змiни у власному капiталi» зазначаються в ЗВIТl «Звгг про фiнансовий стан

(Баланс)» за рядком «Усього власного капггалу»,

Затверджено до випуску та пiдписано

28 квiтня 2016 року

Голова Правлшня

7ЬГ)ор(
к

Краснощок ал.

Тггова ц.

Вик. Компангсць В.В.

тел. (044) 364-73-70
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ПАТ «АЛЬПАР/ EiAHK»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(8 тисячах гривень)
Промiжний скорочений звiт про рух грошових кошпв за прямим методом
за 1 квартал 2016 року

Примггки 1 квартал 1 квартал

2016 року 2015 р.

ГРОШОВI КОШТИ BIД ОПЕРАЦIЙНОI ДIЯЛЬНОСТI
Процентнi доходи, що отриманi 19 3003 1 716

Процентнi витрати, що сплаченi 19 (47) (107)

Комiсiйнi доходи, що отриманi 20 299 62
Комiсiйнi витрати, що сплаченi 20 (45) (36)

Результат операцiй з iноземною валютою 99 264

lншi отриманi операцiйнi доходи

Виплати на утримання персоналу, сплаченi 21 (2 051) (1 627)

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, сплаченi 21 (705) (677)

Податок на прибуток, сплачений (294) (372)

Грошовi кошти отриманiI (сплаченi) вщ операшйно) 259 (777)
дiяльностi до змiн в операцiйних активах та зобов'язаннях

Змiни в операцiйних активах та зобов'язаннях
Чисте (збiльшення)/зменшення обов'язкових резервiв у
Нацiональному банку Укратни
Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках

Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та заборгованостi 7 13375 (3 750)
клiентiв

Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв 11 94799 (283)

Чисте (збiльшення)/зменшення iнших активiв 12 (365) (62)

Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiентiв 13 3218 2219
Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових зобов'язань 14 (193) 4

Чистi грошовi кошти, що отриманiI (використанi) вш 111093 (2649)
операцiйно'i дiяльностi

ГРОШОВI КОШТИ BIД тнвкстишйнот ДIЯЛЬНОСТI
Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 9 (110000) 3888
Надходження вiд реалiзацi'i цiнних паперiв у портфелi банку 9
до погашення
Придбання основ них засобiв 10

Придбання нематер.альних активiв 10 (151 )

Чистi грошовi кошти, що отриманiI(використанi) вщ (110000) 3737
тнвестишйнот дiяльностi

ГРОШОВI КОШТИ ВIД епштсовот ДIЯЛЬНОСТI
Вплив змiн офiцiйного курсу Нацiонального банку Украгни на 44 (489)
грошовi кошти та Ухеквiваленти

Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та Ух 1 137 599
еквiвалентiв

Грошовi кошти та Iх еквiваленти на початок перiоду 6 2138 839
Грошовi кошти та Iх еквiваленти на кгнець пергоду 6 3275 1438
Затверджено до випуску та пiдписано

28 квiтня 2016 року Краснощок ал.

Голов ий бухгалтер Тгтова I.г.

Вик. Компантець В.В.

тел. (044) 364-73-70
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ПАТ«АЛЬПАР/БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)
Примiткаl. Iнформацiя про банк

Банк створений вiдповiдно до рiшення про заснування ПУБЛIЧНОГО АКЦIOНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРI БАНК» вiд 02 липня 2012 року та зареестрований Нацiональним банком
Украгни 26 жовтня 2012 року за ресстрашйним номером N2343.

Найменування Банку:
Повне офiцiйне найменування Банку:
• украгнською мовою - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <<АЛЬПАРI БАНК»;
• росiйською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬПАРИ БАНК»;
• англiйською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COМPANY <<ALPARI BANK».
Скорочене офiцiйне найменування Банку:
• украгнською мовою - ПАТ <<АЛЬПАРI БАНК»;
• росiйською мовою - ПАО <<АЛЬПАРИ БАНК»;
• англiйською мовою - PJSC «ALPARI ВАNК».

Мюиезнаходження банку - Укратна, 01033, м. Китв, вул. Тарас.вська, б. 19.

Крайса, в яюй зареестровано банк - Украгна.

Звипна дата та звипний перюд: звiт складено за 1 квартал 2016 року з балансом, що вшображас
фiнансовий стан банку на кiнець дня 31 березня 2016 року.

Органйзашйно-правова форма банку: Публiчне акцiонерне товариство.

Станом на 31 березня 2016 року единим акцiонером Банку е громадянин Украгни Бахтарi
Хедаятоллах Муса, який 22 лютого 2016 року придбав 100% акцiй ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» у
Товариства зобмеженою вiдповiдальнiстю ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ «ШВИДКА ПРАВаВА
ДОПОМОГА».
Станом на 31 березня 2016 року частка Бахтарi Х.М. в статутному капiталi Банку становить 100,00%.
Керiвництво Банку не мае часток в акцiях банку.

Операцй, як] зшйснюс та мае здiйснювати банк
Банк на пiдставi банкiвсько\ лшензй Нацiонального банку Укратни вiд 26.10.2012 N2266 та листа
Нацiонального банку Украгни вiд 07.11.2012 N241-209/5337-10506 мае право здiйснювати наступнi
банкiвськi операцй:

залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних i фiзичних осiб;

втдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункгв клiентiв, у тому числi у
банкiвських метал ах;

розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, КОШТIВ та
банкiвських металiв вiд свого [мен], на власних умовах та на власний ризик;

випуск власних цiнних паперiв;
зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського

сейфа;
надання консульташйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових

послуг;
здiйснення брокерськог дiяльностi з торгiвлi шиними паперами;
здiйснення дилерськот дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами;
надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд трепх осiб, якi передбачають 'ix

виконання у грошовiй формi;
придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставлен] товари чи

наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або Ухобслуговування;
довтрче управлiння фiнансовими активами;
фiнансовий лiзинг;
переказ коштiв.
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ПАТ «МЬПАPl БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)
Банк на пiдставi Генерально'i лiцензi'i на здiйснення валютних операшй Нашонального банку Укратни
та додатку до Генерально'i лiцензi'i на здiйснення валютних операшй N!! 266 вiд 05 листопада 2012
року мае право здiйснювати так] операцп:

неторговельнi операцй з валютними цiнностями;
операцй з гопвковою iноземною валютою та чеками (кугпвля, продаж, обмiн, прийняття
на [нкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну [ноземног валюти банкiв;
операцп з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються В

пунктах обмiну iноземно'i валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками
агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
ведення рахунк.в клiентiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клгснпв-
нерезидентiв у грошовiй одиницi Украши;
ведення кореспондентських рахунк.в банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй
валютг;
ведення кореспондентських рахунк.в банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi Украгни;
вiдкриття кореспондентських рахункгв в уповноважених банках Укра'iни в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними;
вiдкриття кореспондентських рахункгв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютз та
здiйснення операцiй за ними;
залучення та розмiщення [ноземно)' валюти на валютному ринку Укратни;
залучення та розмiщення iноземно'i валюти на мiжнародних ринках;
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку Украгни [за винятком операши з
готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюеться в
касах i пунктах обмiну iноземно'i валюти банкiв i агенпв];
торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку Укратни;
залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку Украгни;
торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;

Банк здгйснюс професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi лiцензiй НКЦПФР:
- брокерська дiяльнiсть (лiцензiя серiя АЕ N!! 286678 з 15,10,2013 на необмежений терм!н);
- дилерська дiяльнiсть (лiцензiя серiя АЕ N!! 286679 з 15,10,2013 на необмежений терм:н);
- 'дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами (лiцензiя серiя АЕ N!! 286681 з 15,10,2013 на необмежений
термгн)
- депозитарна дiяльнiсть депозитарнот установи (лiцензiя серiя АЕ N!! 294450 з 30,09,2014 на
необмежений термгн).

в банку розроблено та затверджено внутргшн: положення, що регламентують здiйснення операцiй
вiдповiдно до отриманих лщенэгй.

Стратегiчна мета банку
Стратегiчною метою дiяльностi банку е задоволення потреб економiки Укратни (в особi субскпв
господарювання) в частинi акумупяцй тимчасово вiльних грошових коштiв i надання ух у тимчасове
користування у виглядi кредитiв, здiйснення посередництва у взаеморозрахунках мiж субсктами
господарювання та виконання iнших операцiй з грошима та капiталом, а також шляхом розширення
та впровадження нових видiв банкiвських послуг, що надаються клiентам - юридичним та фiзичним
особам, пiдвищення якостi вже iснуючих видiв послуг, зростання надiйностi та лiквiдностi банку,
забезпечення його фiнансово'i сталосп та достатнього розмiру економiчних показникiв дiяльностi
банку, Кртм того, банк проводить цiлеспрямовану роботу по пошуку та залученню нових
перспективних клгснпв.
Головним питанням дiяльностi банку вважасться забезпечення прийнятого рiвня прибутковостi та
забезпечення достатнього рiвня рентабельностi, необхiдних для забезпечення його нормального
функшонування, а також дотримання належного рiвня платоспроможностi, достатностi капiталу,
лiквiдностi, величини валютно] позицп, та iнших економiчних нормативiв, встановлених НБУ.
Стратегiчною метою банку в сучасних умовах е забезпечення фгнансовог стабiльностi та надiйностi,
пiдтримання власного кашталу на необхiдному ргвн] для здiйснення статутног дiяльностi, мiнiмiзацiя
ризикiв, якi виникають в дiяльностi банку,
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(8 тисячах гривень)

Спецiалiзацiя банку
ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» е унiверсальною кредитно-фiнансовою установою, що зоргснтована на
здгиснення комплексного банкiвського обслуговування укра'iнських та iноземних юридичних та
фiзичних осiб згiдно з чинним законодавством Укратни.
Основний акцент менеджменту направлений на проведення комгелиних операши, упровадження
по слуг, якi приносять стабiльний прибуток i не пов'яэан! з пiдвищеним ризиком. Стратегiя зшйснення
активних операшй будуеться за принципом «консервативно'( ефективносп», яка вимагае розподiлу
ресурсгв в найбiльш прибуткових проектах за умови дотримання безпеки i лiквiдностi вкладень. Банк
постiйно працюс на мiжбанкiвському ринку, але залежностi вiд нього банк не мае.
Для задоволення зростаючого попиту клгенпв на банкiвськi послуги, протягом наступних перiодiв
Банк буде удосконалювати дiючi та впроваджувати нов] банкiвськi продукти для фiзичних i
юридичних осiб, що забезпечують клгентам Банку зручнiсть та мобiльнiсть в управлiннi власними
коштами. Прiоритетними у роботi з клгентами е зважена тарифна полiтика, постiйна кореляцiя 'й з
ринковою динамiкою, прагнення гнучко зреагувати на запити та потреби будь-якого кл.ента.

Характеристика банкгвськог дiяльностi та результати вш банктвських та iнших операцiй
В звiтному перiодi дiяльнiсть банку формувалась, виходячи з реальних економiчних умов i була
направлена на досягнення позитивних результатiв з дотримания необхiдного ргвня
платоспроможностi та лiквiдностi банку, економгчних нормативiв дiяльностi, встановлених
Нацiональним банком Украгни.

Процедур злиття, присднання, подiлу, видiлення, перетворення банку протягом звiтного пергоду
не здгйснювалось.

Банк с учаеником державного Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (свiдоцтво про
реестрашю банку у Реестр! банкiв - учасникiв фонду N2219 вiд 06 листопада 2012 року).

Припинення окремих видiв банктвських операцiй
Рiшень про припинення окремих видiв банкiвських операшй протягом звiтного року не приймалось.

Обмеження щодо володiння активами
Станом на 31 березня 2016 року судом не встановлено обмеження щодо володiння банком активами,
якi облiковуються у банку.

Iноземнi iнвестори (компанй i кратни) та (Х частка у статутному капiталi
Iноземних [нвесторгв у Банку станом на 31.03.2016 року немас,

ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом Банку 28 квiтня 2016 року.

Примика 2. Економтчне середовище, в умовах якого банк зшйснюс свою дiяльнicть
Економтка Украгни перебувас в складнiй економiчнiй ситуацй, яка зберегла тенденцй до погiршення у
2015 та на початку 2016 року внаслiдок продовження вiйськового конфл iктy на сходi Украгни та
анексгею Автономно'( Республiки Крим.
Протягом 2015 року зберiгалася негативна динамiка основних показникiв соцiально-економiчного
розвитку Украгни - темп зниження iндексу реалiзовано'i промисловог продукцп в 2015 роцi порiвняно
iз 2014 роком склав 86,6%, темп зниження обсягу сiльськогосподарського виробництва 95,2%.
Нашональна валюта зазнала значног девальвацй, Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах
призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх [нвестишй. Обсяг залучених з початку 2015 року
прямих iноземних iнвестицiй (акцiонерного капiталу) в економгку Укратни на 1 липня 2015 р.
становив 42851,3 млн. дол. США (без урахування тимчасово окупеваног геригорл Автономно]
Республiки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичнот операцп). У
рейтингу Свггового банку «Doing Вцзшеээ 2015» Укратна за показником легкостi ведення бiзнесу
зайняла 96 мiсце серед] 89 краги свггу (у 20]4 рош - 112 мiсце).
Кiнцевий результат роз витку та наслiдки полггичнот та економтчнот кризи важко спрогнозувати.
Стабiлiзацiя ситуацй в Укра'iни в значнiй Mipi залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на
вирiшення вгйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та
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правовiй системах кра'iни. Так, змiни у банкiвськiй системi протягом останнгх рокгв, пiдтримують 'ii У
стан] активнот структурнот трансформацй: кiлькiсть банкiв зменшуеться, пiдвищуються вимоги до
прозоростi дiяльностi та каппалу банкiв. Зниження кiлькостi учасникiв ринку та посилення
нертвносп мiж ними призводять до пiдвищення концентрацй , яка, з одного боку, сприяс зростанню
ефективностi та потужиосп банкiвського сектору, а з iншого - може зумовити формування монополи
на регiональному ринку з багатьма негативними наслiдками.
Протягом 2015 року Нацiональним банком Украгни багато зроблено для фiнансово'i стабцпзацп
банкiвсько'i системи. Послiдовна монетарна поллика Нацiонального банку забезпечила з II кварталу
2015 року прирiст депозитiв в нацiональнiй валютi. Впевнене зниження споживчот iнфляцi'i в Укратн:
в середин] року i повернення коштiв у нацiональнiй валютi до банк.вськот системи дозволили
Нацiональному банку знизити облiкову ставку до 22% рiчних та пом'якшити адмiнiстративнi
обмеження на валютному ринку.
Водночас, пiсля майже гивр.чно) стабiльностi на валютному ринку з середини жовтня вiдзначалося
посилення нестабiльностi та помiрна девальвацiя гривнi до долара США. Причинами цього були як
зовнiшнi чинники (посилення девальвашйного тиску на валюти краги - основних торговельних
партнерiв, подальше зниження шн на ключовi товари укратнського експорту тощо), так i внутрiшнi
(зростання невизначеностi через повiльний бюджетний процес та, вiдповiдно, затримка iз
надходженням офiцiйного фiнансування). Як наслiдок, Нацiональний банк з жовтня утримував
облiкову ставку незмiнною.
Управлiнський персонал вважае, що вживае ycix необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльно"i
дiяльностi Банку в умовах, що склалися. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися
ситуацiя у краги] в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати
дiяльностi та фiнансовий стан Банку. Ключовими припущеннями е те, що ситуацiя на сходi крагни не
погiршуватиметься, продовжиться спiвпраця з МВФ, вiдновиться приток депозитiв та кредитнот
активностi. Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi могли б мати мiсце, якби Банк
не змiг продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому,

Примггка 3. ОСНОВИ подання фтнансовот звгтност!

3аява про вiдповiднiеть

ця фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв ф.нансово)
звiтностi (далi - «МСФЗ»), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(<<РМСБО»), та тлумачень, випущених компетом з тлумачень Мокнародног ф.нансовот звiтностi
(<<КТМФЗ»).

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основ] припущення, що Банк е орган.зашею, що буде
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основ].

ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за собiвартiстю, за винятком фiнансових
активiв, якi оцiнюються за справедливою варпетю.

ця фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi Укра'iни - гривнi, що е функцiональною
валютою та валютою представлення фiнансово'i звiтностi. ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах
гривень (якщо не вказано iнше).

Примика 4. ПРИНЦИПИ Облтковот полпики

4.1. ОСНОВН ошнки складання фтнансовот звiтноетi

Основою облiково'i полпики Банку е розробленi i загверджен: кергвництвом Банку внутргшнт
Положення, Порядки та Iнструкцi'i.
Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi е оцiнка, тобто можливiсть
визначення грошовог суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi.
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Актив - це ресурси Банку, що виникли в результап минулих подiй, використання яких, призведе до
отримання економiчних вигiд у майбутньому, право контролю якого закрiплений за Банком i дае дохiд
банкiвськiй установ] або може бути обмiнений на iнший об 'ект; який У свою чергу буде давати дохiд
Банку,
Активи Банку включають:
грошовi кошти та 'ix еквiваленти;
мiжбанкiвськi операцй;
кредитнi операцй;
дебiторська заборгованiсть;
осиовн] засоби та нематерiальнi активи;
iншi фiнансовi активи;
IНШI активи.
Зобов'язання - це заборгованiсть Банку, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення яко] в
майбутньому призведе до зменшення ресурсгв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди,
Зобов' язання Банку включають:
мiжбанкiвськi операцй;
депозитнi операцй;
операцi'i з цiнними паперами;
кредиторська заборгованiсть;
кошти клгенпв.
Порядок вiдображення бухгалтерського облiку активтв i зобов'язань та процедура 'ix переошнки
зшйснюетъся в Банку вiдповiдно до нормативних акпв Нацiонального банку Украгни та затверджених
внутрiшнiх Положень, Порядкiв, [нструкцгй.
Активи та зобов'язання оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку розумно з
достатньою мiрою обережностi, щоб не переносити наявнi фiнансовi ризики, як) потеншйно
загрожують фiнансовому становищу Банку на наступнi звiтнi пергоди.
Активи та зобов'язання в бухгалтерському облiку вiдображаються прюрггетно за варпетю 'ix
придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою варпстю).
При облiку за первiсною (iсторичною) варпетю активи визнаються за сумою фактично сплачених за
них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на эобов'язання.
При облiку за справедливою (ринковою) вартicтю активи визнаються за пею сумою коштiв, яку
необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов'язання - за Т1€Ю

сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
Приведення вартосг] активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здгйснюеться шляхом 'ix переошнки.
Активи та зобов'язання не гидлягають взаемозалтку кр.м випадкiв передбачених чинним
законодавством.
Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переошнюються у разi
змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату,
Грошовi кошти та Ух еквiваленти - грошi в кас] та коррахунках банку, а також еквiваленти грошових
коштiв, якi е короткостроковими високолiквiдними iнвестицiями, що вiльно конвертуються у суми
грошових коштiв, i яким притаманний незначний ризик змiни 'ix вартосп. До них належать
корогкостроков: мiжбанкiвськi розмiщення так], як кредити та депозити "овернайт", Суми, до яких е
будь-як: обмеження на Ухвикористання, виключаються з складу грошових коштiв та 'ix еквгваленпв.
Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) первiсно оцiнюються I

вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою варпетю (в сум] фактично наданих
(отриманих) коштiв, уключаючи комiсiйнi та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цими
операцiями) вiдповiдно як актив та зобов'язання i не пiдлягають взаемозалпсу.
На дату балансу вклади (депозити) ошнюютъся за амортизованою собiвартiстю з використанням
ефективнот ставки вiдсотка пiд час здiйснення амортизацй дисконту (премй) та нарахування
проценив. На дату балансу кредит у виглядi вiдновлювально'i кредитног лiнi'i ошнюсться з
використанням номгнально] процентног ставки у зв'язку з неможливiстю визначення майбутнiх
грошових потокiв i розрахунку ефективнот ставки,
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Придбанi шнн! папери (кртм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi
компанii) первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою
вартiстю, до яког додаються витрати на операцй з придбання таких цiнних паперш.
На дату балансу вс! шнн! папери в портфелi банку на продаж вiдображаються за справедливою
варпетю.
Акцй та iншi шнн] папери з нефiксованим прибутком, справедливу варпсть яких достовiрно
визначити неможливо, на дату балансу вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням часткового
списання внаслiдок зменшення кориеносп.
Придбанi (створенг) основн] засоби та нематерiальнi активи визнаються за первiсною варпетю.
Пiсля первiсного визнання об'екта основних засобiв та нематерiального активу як активу 'ix
подальший облiк зшйснюсться за первiсною варпетю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченог
амортизацй та накопичених збиткiв вiд зменшення кориеносп.
Iншi фiнансовi активи включають дебiторську заборгованiсть за
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом, розрахунки з конверсiйними

торговими операшями,
, ,

операшями, переоЦlНКУ
фiнансових [нструменпв, що облiковуються за позабалансовими рахунками, похiднi фiнансовi
iнструменти, що призначенi для хеджування, грошовi коштi зобмеженим правом користування та
оцiнюються за варпетю придбання вказаних активгв.
Iншi активи - дебiторська заборгованiсть з придбання активiв, передплата за послуги, дорогоцiннi
метали, майно, що перейшло у власнiсть як реалiзацiя права заставодержателя - визнаються та
оцiнюються за варпетю придбання чи виникнення.
Bci зобов'язання Банку облiковуються за сумою коштiв, якi необхiдно сплатити для 'ix виконання в
поточний час,

4.2. Первiсне визнання фiнансових гнструменпв

Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи подiляються на категори.
фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переошнки як

прибутку або збитку ( шнн! папери в торговому портфелi);
iнвестицi'i, утримуванi до погашення;
кредити та дебiторська заборгованiсть;
фiнансовi активи, доступнi для продажу,

Виходячи з вищезазначенот класифiкацi'i Банк ошнюс фiнансовi активи наступним чином:
Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) первiсно оцiнюються
вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою варпетю (в сум] фактично наданих
(отриманих) коштiв, уключаючи комiсiйнi та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цими
операцiями) вiдповiдно як актив та зобов'язання i не пiдлягають взаемозалпсу

4.3. Знецiнення фiнансових активтв

Банк визнас зменшення корисностi за активами якi облiковуються за амортизованою соб.варпстю.
Банк визначае, чи iснують об'ективн: ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи
фiнансових активiв на кожну звiтну дату, Вважаеться, що вшбуваеться зменшення кориеносп
фiнансового активу чи групи тiльки тодi, коли iснують обсктивн] ознаки зменшення корисностi в
результап однге] чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу (випадок виникнення
збиткiв), i такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi
потоки, якi можуть бути достовiрно визначенг.
Основними факторами, якi враховус Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, с його
прострочений статус та можливiсть реалтзацй вiдповiдного забезпечення при його наявносп.
Iншими критерiями зменшення кориеносп е ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв:
- порушують зобов'язання зi сплати процентiв чи основного боргу;
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- зазнають суттсвих фiнансових труднощiв, ЩО пщтверджус отримана Банком фiнансова iнформацiя
позичальника;
- [снуе ймовiрнiсть банкрутства чи реоргантзацй;
- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнодержавних або мтсцевих
економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника;
- варпсть забезпечення суттсво зменшилась у результап погiршення ситуацй на ринку,
3битки вiд знецiнення визначаються шляхом створення резерву у сум], необхщног для зменшення
балансово'i вартосп активу до поточно'i вартосп очiкуваних грошових потокiв (без урахування
майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтова них за ефективною процентною ставкою
для даного активу, Розрахунок поточног вартосп оцiночних майбутнiх грошових потокгв,
забезпеченого заставою фiнансового активу, вщображас грошовi потоки, що можуть виникнути В

результап звернення стягнення на предмет застави за мгнусом витрат на отримання та продаж
застав и, незалежно вiд ступенi ймовiрностi звернення стягнення на предмет застави,
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшуеться i це зменшення може бути
обсктивно вiднесено до подл, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення, то визнаний
ранiше збиток вiд знецiнення сторнуеться шляхом коригування рахунку резерву, Сума зменшення
вщображаеться у складi прибутку чи збитку за р!к.
Активи погашення яких не можливо, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд
знецiнення пiсля завершення всгх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення
остаточно'( суми збитку Повернення ранiше списаних сум кредитуетъся на рахунок вгдповгдного
резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за ргк.

4.4. Припинення визнаиня фiнансових [нсгрументтв

Банк припиняс визнання фiнансового активу або групи фiнансових активiв (далi - фiнансовий актив),
якщо:
а) строк дi'i прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, ЩО визначенi умовами договору,
закгнчуеться;
б) передавання фiнансового активу вшповщае критерiям припинення визнання ,

Банк не зшйснюе контроль за переданим активом, якщо сторона, якiй цей актив передасться, мае
реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторон], може здiйснити цей продаж в
односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого
передавання.
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберггаеться, то банк припиняс визнання такого активу i
визнас права i зобов'язання, створен] або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або
зобов'язання. У разi збереження контролю за фiнансовим активом банк продовжуе визнавати
переданий фiнансовий актив у межах його подальшо'i участi в ньому
Банк визнас рiзницю мiж балансовою варпетю фiнансового активу та сумою отриманог компенсацн
як iншi операцiйнi доходи або витрати в разi припинення визнання такого активу,
Банк припиняе визнання в балансi фiнансового зобов'язання або його части ни, якщо таке зобов'язання
погашено, анупьовано або строк його виконання зак.нчився.

4.5. Грошовi кошти та Ухеквгваленти

Грошовi кошти та Ух еквiваленти включають високолiквiднi активи, а саме: кошти в каст, кошти на
кореспондентському рахунку в Нацiональному банку Украгни (за винятком обов'язкових резервiв),
кошти в iнших банках зi строком погашення до трьох мiсяцiв, якi не е знецiненими та не обтяженi
будь-якими договiрними эобовязаннями.
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4.6. Кредити та заборгованiсть кшенпв

Кредити клтеитам включають непохiднi фiнансовi активи iз установленими платежами, або
платежами, що пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку, Угоди за ними не
укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу, i вони не класифiкуються як
торгов] шнн] папери або iнвестицiйнi шнн] папери, наявнi для продажу,
Первiсно наданi кредити клгеитам вiдображаються за варпетю придбання, що представляс собою
справедливу варпсть наданих кошпв, Надалi кредити клгентам враховуються за амортизованою
варпетю за вирахуванням резерву на зменшення кориеносп кредитiв клгентам. Прибутки та збитки
вiдображаються у складi прибутку або збитку при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi
кредитiв та дебггорськог заборгованостi, а також у процесi амортизацп. Кредити кл.ентам
вiдображаються в облiку, починаючи з моменту видачi коштiв позичальникам.
Банк намагаетъся, по можливостi замiсть звернення щодо стягнення застави, переглядати умови
кредитiв, наприклад, продовжувати строки погашення та погоджувати нов] умови кредитування. Як
тiльки умови кредитування переглянутi кредит бiльше не вважаеться простроченим. Керiвництво
постiйно аналтзуе реструктуризованi кредити з тим, щоб переконатись у дотриманн! вс.х критерйв та
можливостi здiйснення майбугнгх платежгв. Так] кредити продовжують оцiнюватись на предмет
зменшення корисностi на iндивiдуальнiй чи сукупнiй основ], а 'ix вiдновлювальна варпеть
розраховуеться з використанням первгсно) або поточног ефекгивнот процентног ставки за кредитом,

4.7. Основн] засоби

Об'екти основних засобiв (придбанi або створент) Банк визнас активами, ЯКЩО е ймовiрнiсть
одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з 'ix використанням, i 'ix варпсть може бути
достовiрно визначена.
Придбанi (створент) основн] засоби Банк визнас за первiсною варпетю.
Для облiку обскта основних засобiв Банк використовуе наступний метод - за первгсною варпетю
(собiвартiстю) за вирахуванням накопичено'i аморгизацй та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi - засгосовуетъся для всгх основних засобгв.
Варпсть ycix основних засобiв гпдлягае амортизацй (кртм незавершених каппальних iнвестицiй),
Банк не HapaXOBY€ амортизацiю, ЯКЩО балансава варпсть необоротних активiв доргвнюс Ух
лiквiдацiйнiй вартосп. Лiквiдацiйна варпсть доргвнюс нулю, Амортизацiя малоцiнних необоротних
активiв нараховусться у першому мiсяцi використання обекта в розмiрi 100 процентiв йога нартосп.
Для розрахунку амортизацп Банк використовус прямолiнiйний метод,
Нарахування амортизацi'i основ них засобiв здгйснюетъся протягам строку корисного використання
(експлуатацй) обскта, який встановлюсться Банком пiд час 'ix первiсного визнання.
у звiтному рош метод амортизацй та норм и амортизацй Банком залишилися без змгн.
Строк корисного використання основних засобiв встановлюеться в залежностi BIД виду та
призначення основних засобiв та коливаеться в дiапазонi вiд 4 до 20 рокгв,
Залишкова варпсть активiв i строк 'ix корисного використання переглядаються та, за необхiдностi,
коригуються на кожну звпну дату,
Станом на кгнець дня 31 березня 2016 року Банк не мав основних засобiв, щодо яких iснують
передбаченi чинним законодавством обмеження володiння; вилучених з експлуатацi'i для продажу;
законсервованих основних засоб.в.

4.8. Нематерiальнi активи

Нематерiальний актив - актив, який не мае матергальнот форм и, може бути iдентифiкований та
утримуеться Банком з метою використання у свогй дiяльностi понад один ргк Сабо один операшйний
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ЦИКЛ, якщо вiи перевищуе один ртк) в адмiнiстративних цiлях або надання в лiзинг (оренду) iншим

особам.
Нематерiальнi активи Банк обшковуе за первгсною варпетю (собiвартiстю) з вирахуванням
накопиченот амортизацп та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Первiсна варпсгь нематерiального активу складаеться з цiни (вартосп) придбання (кргм торговельних
знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо
пов'язаних з його придбанням i доведенням до придатного для використання за призначенням стану.

Для розрахунку амортизацй нематерiальних активiв Банк використовус прямолiнiйний метод.

Норми амортизацй для нематерiальних активiв встановлюються Банком, виходячи з термгну ·ix

корисного використання.
Терм.н корисного використання нематерiальних активiв встановлюсться гндивщуально для кожного
нематерiального активу виходячи з наступних критерйв:

- досвiд роботи Банку з подiбними активами;
- сучасних тенденцiй в розвитку програмних продуктiв;
- експлуаташйними характеристиками тощо.
Залишкова варпсть нематерiальних активiв i строк ·jx корисного використання переглядаються та, за
необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
у звiтному рош метод амортизацй нематерiальних активiв, норм и амортизацй та термгни Ух

корисного використання Банком переглядалися та залишилися без змiн.

4.9. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступае лiзингодавцем та/або
лiзингоотримувачем

Оренда, за умовами яко] вс! ризики та вигоди, що притаманнi праву власностi на орендоване май но,
залишаються в орендодавця, класифткуеться як оперативна оренда.

Оперативний лiзинг (оренда) - це господарська операцiя Банку, що перелбачае передачу орендарю

основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах iнших, нiж п, що
передбачаються фiнансовим лiзингом (орендою).

Якщо Банк виступае орендодавцем, то доходи за договорами операшйно; оренди визнаються на
основ] прямолiнiйного методу протягом строку дi"i вiдповiдного договору оренди.

у випадку, коли Банк виступае як орендар, орендн] платеж] за договорами операшйног оренди
визнаються як витрати на основ] прямолiнiйного методу протягом строку дi·i вщповгдног оренди, за
виключенням випадкiв коли iнший системний метод краще вщображае плин часу, протягом якого
реалiзуються економiчнi вигоди вiд орендованого активу.

Витрати Банку як лiзингоодержувача на полiпшення обекта оперативного лтзингу (оренди)
(модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкшя тощо), що приводили до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очгкувалися вiд його використання,
вiдображалися в облiку як капiтальнi [нвестицп у створення (будiвництво) iнших необоротних

. .
матертальних активгв.

За оперативним лiзингом (орендою) активи продовжують вiдображатися у Звiтi про фiнансовий стан

(Баланс) на балансi лiзингодавця. В 1 квартал] 2016 року Банк отримував обскти в оперативний
лiзинг, зокрема, Банк отримуе в оренду офiсне примiщення Банку.

4.10. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточне оподаткування та ЗМIНИ в вiдстроченому
оподаткуваннi. Поточне оподаткування розраховуеться на основ! сум, якi очгкуються до оплати
податковим органам по вiдношенню оподаткованого прибутку чи збитку за поточний перiод, якi
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розрахованi у вiдповiдностi до вимог украгнського податкового законодавства та IЗ застосуванням
ставки податку на прибуток, що дiе на звiтну дату,

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо встх тимчасових ргзниць, якщо е ймовiрнiсть
реалiзацi'i цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi
податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись
протягом пергоду реалiзацi'i активу чи врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке
набуло сили на звiтну дату, Витрати з поточного та вiдстроченого податку на прибуток
вiдображаються як стаття податок на прибуток звiту про фiнансовi результати, якщо вiдстроченi
податковi активи або зобов'язання виникають за балансовими статтями та в капiталi, а також за
операцiями, якi вiдображаються як змiни каппалу

Розрахунок поточного та вiдстроченого податку на прибуток у звiтному У попередньому перiодi
здiйснювався виходячи iз загальног ставки оподаткування 18 %,
3 початку 2015 року набрали чинностi змiни до Податкового кодексу Укратни, якими запроваджено
принципово новий порядок розрахунку обскта оподаткування податком на прибуток на пiдставi
даних бухгалтерського облiку шляхом коригування фiнансового результату до оподаткування,
визначеного у фiнансовiй звiтностi, на рiзницi, якi збiльшують або зменшують фiнансовий результат
до оподаткування, вiдповiдно до положень Податкового кодексу,

Основними визначеними податковими рiзницями е: рiзницi, що виникають при нарахуванн:
необоротних активiв; рiзницi, що виникають при формуваннi забезпечень для вiдшкодування
наступних (майбутнiх) витрат; рiзницi, що виникають при формуваннi резерыв сумнiвних боргiв, при
формуванн. страхових резервiв банкiв; рiзницi, що виникають при здiйсненнi фiнансових операшй;
рiзницi щодо операшй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та iншi ртзниш.

4.11.СтатутниЙ каштал та емiсiйнi рiзницi

Статутний каппал - це сплаченi акцiонерами зобов'язання про внесення коштiв за пiдпискою на акцп,
величина якого зареестрована в порядку, встановленому законодавством Украгни.
В 2012 рош Банком сформований, сплачений та заресстрований Статутний каппал ПАТ «АЛЬПАРI
БАНК» в cyмi 122000 тис, грн. В 1 квартал] 2016 року Банком не проводилися операцй eMici'i,
продажу та купiвлi власних акшй.

4.12. Визнання доходiв та витрат

Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операшйног, [нвестишйно),
фгнансово). Основними принципами, на яких базуеться облiк доходiв та витрат, е принцип
нарахування та принцип вiдповiдностi в межах принципу обачносп.
Банк може облiковувати доходи як методом нарахувань, так i касовим методом, згiдно з яким облiк
доходiв эшйснюстъся у момент 'ix надходження, а не в момент виникнення - принцип обережиосп.
У вiдповiдностi до принципу нарахування статтi доходiв i витрат враховувалися та оцiнювалися в
момент продажу активу або в мтру надання послуг Yci доходи i витрати, що вiдносилися до звiтного
перiоду, вiдображалися у цьому ж перiодi незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти.
Згiдно з принципом вiдповiдностi витрати та доходи, пов'язанi з цими витратами, визнавалися в
бухгалтерському облiку в один i той самий звiтний пергод.
При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку та звiтностi пiд час 'ix виникнення, а не пiд час
надходження або сплати грошей,
У разi, якщо Банком отриманi доходи (здiйсненi витрати), за активами або зобов'язаннями, якi будуть
iснувати в майбутньому, або за послугами, якi будуть наданi (отриманi) унаступних звiтних перiодах,
так] доходи (витрати) не включаються до фiнансового результату звiтного перiоду, а враховуються на
рахунках 3600 «Доходи майбутнiх перiодiв» (3500 «Витрати майбутнiх перюдгв»).
Облiкова полiтика Банку щодо комiсiйних доходiв та витрат базуеться на загальних принципах,
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ЯКЩО комiсiйнi витрати можна пов'язати з отриманням конкретного доходу, так] витрати
вiдображаються на рахунках комiсiйних витрат та одночасно з цим визнаються (нараховуються)
пов'язанi з ними комiсiйнi доходи; ЯКЩО строк сплати комiсiй вiдповiдно до умов договору припадае
на мiсяць, в якому по слуги отриманi, вказанi комгсп' нараховуються та вiдображаються на рахунках
комiсiйних витрат,
KOMici'iза одноразов] послуги або KOMici'iза послуги, що надаються протягом визначеного перюду,
вважаються завершеними тiльки пiсля закiнчення цього перюду за умови досягнення результату,
передбаченого угодою, враховуються за фактом надання (отримання) послуги або за фактом
досягнення визначеною угодою результату,
Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, надання (отримання) консупьташй.тощо)
визнавалися без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти були отриманi
(сплачент) у звiтному перiодi, у якому послуги фактично надавалися (були отриманг),
KOMici'iза послуги, якi надаються безперервно, наприклад, розрахунково-касове обслуговування (кр.м
сплати проценпв, нарахованих за залишками коштiв на рахунках) облiковувалися протягом усього
строку дi'i угоди,
Процентнi та комiсiйнi доходи за кредитними операцiями вiдображалися в бухгалтерському облiку
через рахунки нарахованих доходiв (за винятком процентних доходiв за мiжбанкiвськими кредитами,
за якими дата надання i дата погашення вiдносяться до одного звiтного пергоду).
Аналiз заборгованостi за нарахованими доходами зшйснюетъся за такими критерiями:
оцiнка фiнансового стану боржника;
стан обслуговування боржником заборгованостi за основним боргом i вiдсотками за ним та
спроможнiсть боржника надалi обслуговувати цей борг.
Заборгованiсть за простроченими i сумнiвними щодо отримання нарахованими доходами в Банку
ВlДсутня ,

4.13. Переошнка iноземно'i валюти

Функцiональною валютою банку е валюта первинного економiчного середовища, в якому працюе Банк,
Функцiональною валютою та валютою подання Банку е нашональна валюта Укратни - гривня.
Монетарн] активи i зобов'язання, вираженi у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiонально'i валюти Банку
(iноземних валют), згiдно до вимог МСФО 21 «Вплив змiн валютних курств», перераховуються у
функшональну валюту Банку за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального Банку Укра'iни на вiдповiдну
звiтну дату, Перерахунок за курсами на ктнець року не застосовусгься до немонетарних позишй, Операцй
в iноземнiй валютi облiковуються за офiцiйними курсами обмiну валют на дату проведення вшпоыдног
операцй,
Датою операцй е дата, на яку операшя вперше квалiфiкуcrься для визнання згiдно з МСФЗ,
Курсов: рiзницi, що виникають в результатi проведення розрахункiв по операшях в iноземнiй валютi за
курсом, вiдмiнним вiд офiцiйного курсу iноземно'i валюти стосовно гривнi, встановленого Нацiональним
Банком Укра'iни, вiдображаcrься по статп «Результат вiд переошнки [ноземнот валюти» у Звiтi про
прибутки i збитки (Звiт про фiнансовi результати),
Банк використовував так] обмiннi курси для пiдroтoвки фiнансово'i звiтностi, яю шяли на юнець
вiдповiдних перiодiв:

Валюта:
100 доларiв США
100 Свро
1О росiйських рублiв

31 березня 2016 р.
2621,8056

3 1 грудня 2015 р.
2400,0667

2968,9327
3,878

2622,3129
3,2931

31 березня 2015 р.
2344,2625
2544,9314

4,0609

4.14. Iнформацiя за операцiйними сегментами

Сегмент дiяльностi - це вiдокремлений компонент Банку, якому притаманнi ризики та прибутковiсть,
вiдмiнних вiд iнших сегменпв дтяльносп.
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у 1 квартал] 2016 року Банком було видiленi наступнi сегменти - послуги корпоративним кл.снгам,
по слуги фiзичним особам та по слуги банкiвським установам.
При визначенi сегменпв дiяльностi банком враховуються так] фактори:
• характер послуг;
• види ринкiв, на яких реалiзуються послуги;
• основн] кшснти;
• види каналiв розповсюдження;

Основою для розподiлу доходiв i витрат за сегментом с безпосередне вiдношення доходiв чи витрат
до звiтного сегменту. Активи i зобов'язання сегменту складаються з операцiйних активiв та
зобов'язань, що становлять бiльшу частину валюти балансу, але виключають оподаткування.
Дохiд за сегментом - це дохiд, що безпосередньо вiдноситься до сегмента.
Витрати за сегментом - це витрати вiд операшйног дiяльностi сегмента, що безпосередньо
вщносяться до сегмента.
Активи сегмента - це Ti операцiйнi активи, якi використовуються сегментом у його операцiйнiй
дiяльностi, та якi або безпосередньо вiдносяться до сегмента, або можуть бути вiднесенi до сегменту
на розумнiй основ].
Зобов 'язання сегмента - це Ti операцiйнi зобов'язання, ЩО виникають з операшйног дiяльностi,
та/або безпосередньо вiдносяться до сегмента, або можуть бути вiднесенi до сегменту на розумнiй
основ].

4.15. 3мiни в облiковiй полiтицi, облiкових ошнках, виправлення суттсвих помилок та подання 'ix
у фiнансових звiтах

Змiн В облiковiй полiтицi, якi б привели до суттевих виправлень в балансi та впливали на фiнансовий
результат роботи банку, в звiтному перiодi не було.

4.16. Суттсв! облiковi судження та ошнки, 'ix вплив на визнання активгв та зобов'язань

Банк здгйснюе оцiнки та припущення, якi впливають на вiдображення у фiнансовiй звiтностi суми
актныв i зобов'язань, а також на поточну варпсть активiв та зобов'язань у наступному звiтному
перiодi. Оцiнки та професiйнi судження постiйно аналiзуються на основ] досвiду керiвництва та
iнших чинникiв, включаючи очiкування стосовно майбутнiх подiй, якi на думку керiвництва, с
обгрунтованими у свiтлi поточних обставин. У процесi застосування облгково] полпики керiвництво
Банку також використовуе професiйнi судження. Професiйнi судження, якi мають найбiльш суттсвий
вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути суттсв!
коригування поточнот вартосп актив!в та зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду,
включають:

Справедлива варmiсmь фшансових [нструмент!в. Якщо справедливу варпсть фiнансових активiв та
зобов'язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основ] цiн на
активному ринку, вона визначаетъся з використанням рiзних методик оцiнки, ЩО включають
вiдповiднi розрахунки. Вихiднi данi для цих розрахункiв визначаються на основ] спостережуваного
ринку, за можливостi, але коли це неможливо, при визначеннi справедливо'! вартосп необхiднi певнi
судження.

Резерв niд зменшення корисност! кредит!в. Банк регулярно проводить аналiз кредитiв i дебггорськот
заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, застосовусгься
судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення кориеносп у вiдповiдних ситуацiях. Зокрема, при оцiнцi
заснованог на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними
характеристиками кредитного ризику й обсктивних ознак зменшення корисностi, Банк використовуе
судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи кредитiв або дебгторськот
заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
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Оподаткування. Дiяльнiсть Банку направлено на дотримання ycix положень чинного законодавства.
Податкове, валютне та митне законодавство допускас можливiсть рiзних тлумачень,

Визнання вюстрочених податкових актив!в, 8изнаний вiдстрочений податковий актив являе собою
податок на прибугок, ЩО вшшкодовуетъся за рахунок вiдрахувань з оподаткованого прибутку, i
вщображаетъся у звiтi про фiнансовий стан, 8iдстроченi податковi активи вiдображаються у разi
ймовiрностi реалтзацп вiдповiдно'i податковот гпльги. Майбугнi оподатковуванi прибугки та сума
податкових пiльг, ЩОймовiрно можугь виникнуги У майбугньому, грунтуються на очiкуваннях, якi
вважаються обгрунтованими за обставинами, ЩОсклалися.

Фiнансова звiтнiсть Банку складена на основ] принципу безперервностi дiяльностi, ЩО означае
визнання активiв та зобов'язань виходячи зтого, ЩО Банк продовжуватиме свою дiяльнiсть в
досяжному майбугньому з задовiльними доказами наявностi ресурсгв.

Примггка 5. Нов] та переглянутi стандарти, як! не набрали чинностi.

Банк вперше складав фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ за 2012 ргк,

Нов! та переглянут! стандарти та [нтерпретаий, шо повинн! застосовуватись Банком

Банком вивчаються нов] та переглянуп стандарти та тлумачення МСФЗ на предмет 'jx впливу на
фiнансовий стан та результат дiяльностi Банку,
Нижче наведена iнформацiя ЩОДОнов их та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi
застосовуватись Банком з 1 сiчня 2015 року:
Поправки до МСБО 19 " Програми з визначеною виплатою: внески працiвникiв ''. Поправки
угочнюють вимоги, якi ставляться до того, яким чином внески працiвникiв або трепх осiб, якi
пов'язанi з послутами, слiд вiднести до перiодiв надання послуги. Кргм того, вона доэволяе, але не
зобов'язус, визнавати так] внески як зниження вартосп послуг в перiодi, в якому вiдповiдна послуга
надаеться, у випадку, ЯКЩОсума внеску не залежить вiд числа рокгв надання послуг Данi поправки не
мали впливу на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Банку,

«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (цикл 2010 - 2012 рокгв).

МСФЗ 2 "Платiж на основ: акшй", Дане вдосконалення розяснюс терм.н "умови набуття прав" та
"ринковот умови" та доповнено визначеннями "умови досягнення результатiв" та "умови термгну
(строку) служби", якi ранiше були части ною визначення "умови набуття прав",
Змiни до МСФЗ 3 "Обсднання бiзнесу" роз'яснюють, що умовне вiдшкодування, класифiковане як

актив або зобов'язання, мае оцiнюватися за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату незалежно
вiд того, чи с воно фiнансовим гнструментом, ЩО входить у сферу дi'i МСБО 39 або МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти", або нефiнансовим активом чи зобов'язанням.
Змiни дО МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" вимагають розкривати судження керiвництва пiд час
застосування критерi'iв агрегування операцiйних сегменпв, а та кож роз'яснюють, ЩО звiрка
агрегованих активiв звiтних сегменпв з активами органтзацй повинна розкриватися у звiтностi, ЯКЩО
iнформацiя за активами сегмента регулярно подаеться керiвництву, яке приймас операцiйнi ргшення.
МСФЗ 13 "Оцiнка справедливот вартосп", Дане вдосконалення роз' яснюс, ЩО короткострокова
дебiторська та кредиторська заборгованостi, за якими не встановлена процентна ставка, можуть, як i
ранiше, оцiнюватися за первiсною сумою, без дисконтування, ЯКЩОефект вiд дисконтування с
несуттевим.
Змiни до МСБО 16 "Основн] засоби" та МСБО 38 "Нематерiальнi активи" усувають суперечностi в
облiку накопиченог амортизацп основ них засобiв i нематерiальних активiв пiд час застосування
моделi переошнки, Змiненi стандарти пояснюють, ЩО валова варпеть переобраховуеться методом,
який вiдповiдае методу переоцiнки балансово'i вартосп активу, а накопичена амортизацiя представляс
собою рiзницю мiж валовою вартiстю i балансовою вартiстю активу з урахуванням накопичених
збиткiв вiд знешнення.
Змiни до МСБО 24 "Розкриття гнформацп про зв'язанi сторони" надають роз'яснення, ЩОкомпанiя,
яка надае послуги iз забезпечення керiвним персоналом органiзацiю, ЩО звпус, с пов'язаною
стороною та ко] орган.зацй. 8iдповiдно суми витрат, якi виплаченi або пiдлягають виплатi
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органвашею такiй компанй з надання послуг у забезпеченнi ключовим управЛ1НСЬКИМ персоналом,
повиннi розкриватися як операцй з пов'язаними сторонами.

Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ» (цикл 2011 - 2013 рокгв).

Змiни до МСФЗ 3 надають роз'яснення, що стандарт не застосовуеться до облiку створення будь-яко'(
спiльно'i дiяльностi у фiнансовiй звiтностi такот сгпльног дiяльностi.
Змiни до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливот варгосп" роз'яснюють, що виняток, який стосусться
портфеля iнвестицiй, що дозволяе оцiнювати справедливу варпсть групи фiнансових активiв i
фiнансових зобов'язань на нетто-основ], застосовусться до всгх договорiв у рамках сфери дi·j МСБО
39 або МСФЗ 9 навггь, якщо так! договори не вiдповiдають визначенню фiнансових активiв або
фiнансових зобов'язань МСБО 32.

Змiни до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомють" роз'яснюють, що МСБО 40 та МСФЗ 3 не с
взаемовиключними i можугь застосовуватися одночасно. Вiдповiдно компанiя, що придбавае
iнвестицiйну нерухомгстъ, повинна визначити, чи вшповтдас визначення [нвестишйног нерухомосп
вимогам МСБО 40, а також чи с операцiя обсднанням бiзнесу вiдповiдно до МСФЗ 3.

Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

МСФЗ 9 «Фгнансов] iнструменти». У липнi 2014 була випущена остаточна редакцiя МСФЗ 9, яка
вщображае результати встх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замгнюс МСБО 39
«Фтнансов! iнструменти: визнання та ошнка» i вс! попереднi редакцй МСФЗ 9. Стандарт вводить нов]
вимоги щодо класифгкацй та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набирае чинностi для
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цi6 дати, при цьому допускаеться
дострокове застосування. Стандарт застосовустъся ретроспективно, але надання поргвняльног
iнформацi'i не е обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку
фiнансових активiв Банку, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань
Банку.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолщована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Тнвестицй в асоцiйованi
компанй та спiльнi гпдприемства» - Продаж або внесок активiв мiж [ивестором та асоцiйованою
компанию чи епiльним гпдприемством.
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 1 О i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над
дочiрньою компангею, яка продаеться асоцiйованiй компанй або спiльному гпдприемству або
вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибугки чи збитки, якi виникають в результап продажу
або внееку активiв, що предетавляють собою бiзнее, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж
[нвестором i його асоцiйованою компангею чи епiльним гпдприемством, визнаються в повному обеязi.
Однак прибугки чи збитки, якi виникають в результап продажу або внеску активiв, якi не становлять
собою бiзнее, визнаються тiльки в межах часток учаетi, наявних у iнших, нiж компанiя [нвестора в
асоцiйованiй компанi'i чи спiльному гидприемсты.
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаютьея 1 сiчня 2016 або пiеля
цi6 дати та застоеовуються перспективно, при цьому допускаеться дострокове застосування.
Поправки не матимугь впливу на фiнанеову звiтнiсть Банку.

Поправки до МСФЗ 1О, «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацii' про
частки в iнших компанiях» та МСБУ 28 «[нвестицй в асоцiйованi компанй та спiльнi пшприемства»:
«lнвестицiйнi компанп - заетосування виключення з вимог щодо консолшацй»,
Поправки розглядають питання, якi виникають при застоеуваннi виключень щодо iнвестицiйних
компанiй згiдно з МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 1О роз'яснюють, що виключення з вимоги про
надання консолiдованоi' фiнансовоi' звiтностi застосовусться до материнськог компанй, яка с
дочiрньою органтзашсю гнвестишйног компанй, яка ошнюс свот дочiрнi компанй за справедливою
варпетю.
Кргм ЦЬОГО, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що консолiдацi'l пшлягас тiльки така дочiрня
компанiя iнвестицiйно'i компанй, яка сама не е iнвестицiйною компангсю i надае iнвеетицiйнiй
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компанй допомiжнi послуги. Bci iншi дочiрнi компанп гивестишйно) компанй ошнюються за
справедливою варпетю. Поправки до МСБО 28 дозволяють [нвестору при застосуваннi методу участi
в капiталi зберегти ошнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованою компангею або
спiльним гпдприемством, якi е iнвестицiйною компангею, до свогх власних часто к участi в дочiрнiх
компангях,
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля
uie'i дати, при цьому допускаеться дострокове застосування, Поправки не матимуть впливу на
фiнансову звiтнiсть Банку,

Поправки до МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть: Облiк придбання часток участi у спiльних
операшях». Данi поправки вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбанi частки
участi у спiльнiй дiяльностi, дiяльнiсть яко'] являеться бiзнесом, згiдно з вiдповiдними принципами
МСФЗ 3 «Обеднання бiзнесу» для облiку об'сднання бiзнесу, Поправки також роз'яснюють, що
частки участi в спiльнiй операцй, якi були придбанi ранiше, не переоцiнюються при придбаннi
додатковот частки участi в тiй же стильно] операцй, якщо зберлветъся спiльний контроль, Кргм того, В

МСФЗ 11 було добавлено виключення зi сфери застосування, згiдно котрому данi поправки не
застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи компанiю, що звпус),
находяться пiд спiльним контролем однie'i i Tie'iж к.нцевот контролюючог сторони.
Поправки набувають чинностi на перспективнiй основ] для рiчних звiтних перiодiв, що починаються
1 сiчня 2016 або пiсля uie'i дати, при цьому допускастъся дострокове застосування. Оч.кусться, що
поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку,

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клгентами». МСФЗ 15 передбачас нову модель, що включае п'ять
етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клтентами. Згiдно МСФЗ 15 виручка
визнаеться в cyмi, яка вщображае вiдшкодування, право на яке органiзацiя очгкуе отримати в обмiн на
передачу активiв або послуг клгенгу. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд
до ошнки I визнання виручки.
Новий стандарт по виручцi застосовуеться щодо всгх органiзацiй i замгнить вс! дiючi вимоги до
визнання виручки згiдно з МСФЗ, Стандарт застосовуеться до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2018 або пiсля uie'i дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням
модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускаеться дострокове застосування. В
даний час Банк ошнюе вплив МСФЗ 15 i плануе застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату
набрання чиниосп.

МСФЗ 16 «Договори оренди». 13 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт з облiку
оренди. МСФЗ 16 встановлюс принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття [нформацй з
оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавш надавали у ф.нансовог звiтностi
вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно представляс змiст цих угод, МСФЗ (IFRS) 16 скасовуе поточну
подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до яко] договори ф.нансовог оренди
вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операшйнот оренди не вщображаютъся.
Замiсть Hei' вводиться едина модель вiдображення встх договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в
порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв фгнансово) оренди. Для орендарiв стане
необхiдним визнавати в звiтi про фiнансовий стан зобов'язання по орендi з нарахуванням вiдсоткiв i
одночасно визнавати вiдповiдний новий актив, Змiниться також i облiк оренди протягом термгну ',] дi'i,
Зокрема, тепер компанй будуть на початкових етапах оренди визнавати витрати в бiльших сумах
(внаслiдок фiнансових витрат) майже за вс.ма договорами оренди, навпь якщо щорiчна орендна плата
е незмгнною.
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року, На даний час
керiвництво Банку ошнюс вплив данот поправки на свою фiнансову звггнтстъ.

Поправки до МСБО 1 «Подання ф.нансовот звiтностi» - «lнiцiатива з розкриття гнформацй», Ui
поправки скорiш уточнюють, нiж суттево змiнюють, iснуючi в МСБО 1 вимоги. Поправки
роз' яснюють наступне:

- вимоги до суттсвосп в МСБО 1;
- окрем] статп в звiтi(ах) про прибуток i збиток та iнший сукупний дохiд i звiтi про фiнансовий
стан можуть бути дезагрегованi;
- у компанiй е можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансово'i звiтностi;
- частка iншого сукупного доходу асоцiйованих компанiй та спiльних пщприсмств, якi
облiковуються за методом участi в капiталi, мае бути представлена агреговано в рамках одн.с)'
статп i класифiкуватися як статп, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiкованi до складу
прибутку чи збитку.
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Кртм ЦЬОГО,поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних
пiдсумкових сум У звiтi про фiнансовий стан i у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Поправки набувають чиниосп для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля
цi€'i дати, при цьому допускаетъся дострокове застосування. Очгкуеться, що поправки не матимуть
впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

Поправки дО МСБО 16 «Основн: засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи: Уточнення прийнятних
методiв зносу i амортизацп». Поправки роз'яснюють, шо виручка вщображае структуру економiчних
ВИГОд,якi генеруються в результап дiяльностi бiзнесу (частиною якого с актив), а не економiчнi
вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результап заснований на виручцi метод не
може використовуватися для нарахування зносу основ них засобiв i може використовуватися тiльки в
рiдкiсних випадках для амортизацй нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на
перспективнiй основ] для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цi6 дати,
при цьому допускаеться дострокове застосування. Очгкусться, що поправки не матимуть впливу на
фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки Банк не використовував заснований на виручцi метод для
амортизацй необоротних активiв.

Поправки до МСБО 27 «О крема фiнансова звiтнiсть» - Метод участi у капiталi в окремiй фiнансовiй
звiтностi. Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод участi у капiталi для облiку
iнвестицiй у дочiрнi компанй, спiльнi гпдприемства та асоцiйованi компаяй в окремiй фiнансовiй
звiтностi. Органгзацй, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод участi
у капiталi в свотй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть застосовувати цю змiну
ретроспективно. Органiзацi'i, що вперше застосовують МСФЗ i приймають рiшення про використання
методу участi у капiталi в свогй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з
дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2016 або пiсля цi6 дати, при цьому допускасться дострокове застосування. Поправки не матимуть
впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
МСФЗ 5 «Непоточн] активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» - Змiна способу
вибуття. Поправка роз'яснюс, що рекласифiкацiя активу або групи вибуття з утримуваних для
продажу в групу тих, що пiдлягають розподiлу власникам, або навпаки, вважаеться продовженням
початкового плану вибуття. Пiсля рекласифгкацп застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифiкацi'i,
подання та оцiнки. Якщо актив перестае бути класифiкований як призначений для розподiлу на
користь власникiв, застосовуються вимоги МСФЗ 5 для активгв, якт перестають класифiкуватися як
призначен: для продажу.

МСФЗ 7 «Фгнансов] iнструменти: Розкриття»,
Контракти на обслуговування. Поправка роз'яснюс обставини, в яких гпдприемство эбертгае подальшу
участь при обслуговуваннi переданого активу.
Подальша участь [снуе, якщо гпдприемство, яке напас послуги, мае майбутнi вигоди вiд переданого
фiнансового активу. Прикладами, коли подальша участь [снус, е ситуацп, де плата за обслуговування
являе собою:
- змiнну винагороду, яка залежить вiд суми переданого активу; або
- фiксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязi через невиконання переданого
фiнансового активу.
Поправка повинна застосовуватися ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ 8 «Обпгкова полiтика, змiни
в облiкових оцiнках та помилки». Тим не менш, поправка не повинна застосовуватися протягом будь-
якого перiоду, що розпочався до рiчного перiоду, в якому компанiя вперше застосовуе поправку.
Застосування поправок по взаемозалпсу у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi.

Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз'ясиюс, що застосування поправки Взаемозашк фiнансових активiв
та фiнансових зобов'язань (Поправки до МСФЗ 7), випущенот в груднi 2011 року, явно не вимагаеться
для встх промiжних перiодiв. Тим не менш, слiд зазначити, що в деяких випадках може знадобитися
включення в скорочену промiжну фiнансову звiтнiсть розкриття з метою дотримання вимог МСФЗ 34.

МСБО 19 «Виплати прашвникам» - Ставка дисконтування - регiональнi ринки.
Поправка роз'яснюе, що високоякiснi корпоративнi облiгацi'i, якi використовуються для визначення
ставки дисконтування для облiку винагород працiвникам, повиннi бути вираженi в тiй же валютi, в
якiй виплачуеться вiдповiдна винагорода прашвникам. У разi вiдсутностi ринку високоякiсних
корпоративних облiгацiй, деномiнованих в конкретних валютах, необхiдно використовувати ставки за
державними облiгацiями.
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Пщприсмства зобов'язанi застосовувати зазначенi ЗМ1Ни з самого раннього порiвняльного пер \ОДУ,

представленого у фiнансовiй звiтностi, початков] коригування визнаються у складi нерозподiленого
прибутку на початок цього перiоду.

МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснюе, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути роз крита або в промтжн.й
фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту, наприклад, в коментарях
керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв, iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в
промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути
доступна для користувачiв на тих же умовах i в Ti ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть.
Данi удосконалення набувають чиниосп для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016
року або пiсля цie'i дати. Прийняття даних удосконалень не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Банку.

19 сiчня 2016 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала остаточнi поправки
до МСБО 12 «Податок на прибуток». Рада зробила висновок, що рiзноманiтнiсть практик навколо
визнання вiдстроченого податкового активу, пов'язаного з борговим [нструментом, який ошнюеться за
справедливою вартiстю, в основному викликано невизначенiстю в застосуваннi деяких принципiв
МСБО 12 та, вiдповiдно, розяснюс, коли вiдстрочений податковий актив повинен бути визнаний для
нереалiзованих збиткiв, що виникають за операцiями з борговими iнструментами.
Поправки набувають чиниосп для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року з
можливiстю дострокового застосування.

29 сiчня 2016 року Рада з МСФ3 опублiкувала поправки до МСБО 7 «Звгг про рух грошових коштiв».
Поправки покликанi уточнити IAS 7, щоб полiпшити iнформацiю, що надаеться користувачам
фiнансово'i звiтностi про фiнансову дiяльнiсть суб'скта господарювання. Метою поправок е надання
такого розкриття iнформацi'i, яке дозволяло б користувачам фiнансово'i звiтностi оцiнити змiни в
зобов'язаннях, що виникають в результап фiнансово'i дiяльностi. Для досягнення uie'i мети Рада з
МСФ3 вимагае, щоб так! змiни в зобов'язаннях, що виникають в результап фiнансово'i дiяльностi,
розкривалися в необхiдному обсязi: (1) змiни грошових потокiв вiд фiнансування; (11) змiни, пов'язанi
з придбанням або втратою контролю над дочiрнiми гпдприемствами та бiзнесом; (Ш) вплив змiн
валютних курсгв; (lV) змiни У справедливiй вартосп; i (У) iншi змiни.

Примпка 6. Грошовi кошти та Ухеквгваленти

Таблиця 6.1. Грошовi кошти та Ухеквгваленти

1квартал 2015 р.

2016
1 Гопвков] кошти 99 53
2 Кошти в Нацiональному банку Укра(ни (кргм 2884 1 734

обов'язкових резервiв)
3 Кореспондентськi рахунки та депозити 292 351

«овернайт» у банках:
3.1 Укра'iни 292 351
3.2 Iнших краги
4 Усього г~ошових коштiв та 'ix еквiвалентiв 3275 2 138

Станом на 31 березня 2016 року Банк не мав прострочених грошових коштiв та 'ix еквiвалентiв.
Данi примiтки 6 «Грошовi кошти та Ухеквiваленти» зазначаються у звiтах «Звгг про фiнансовий стан
(Баланс)», «Звгп про рух грошових коштiв» та в примiтках 18,28,29.
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Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiснтiв

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клтенпв

1 квартал
2016 р. 2015 р.

2
3

Кредити, що наданi юридичним особам
Резерв пiд знецiнення кредитiв
Усього кредитiв за мгнусом резервiв

15 801 29323

15801 29323

Станом на 31 грудня 2015 року нарахован] доходи, що включен] до цi€Yпримiтки склали 538 тис.
грн., на 31 березня 2016 року - 392 тис. грн.

Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 1 квартал 2016 р.

Рух резервiв
Кредити, що наданi
юридичним особам

Усього

1 Залишок за станом на початок перюду
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд

знецiнення протягом року
3 Залишок за станом на кiнець пергоду

Станом на 31.03.2016 року формування резерву для вiдшкoдування можливих вграг за кредитними
опеpaцiями не зшйснювалось у зв'язку з повним покриттям заборгованостi за кредитами забезпеченням у
вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку Украгни.

Таблиця 7.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2015 ргк.
Рух резервiв Кредити, що наданi

юридичним особам
Усього

1
2

Залишок за станом на початок перюду
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд

(5716)
5716

(5 716)
5716

знецiнення протягом року
3 Залишок за станом на кiнець пергоду

Станом на 31.12.2015 року формування резерву для вiдшкoдування можливих втраг за кредитними
опеpaцiями не зшйснювапссь у зв'язку з повним покриттям заборгованостi за кредитами забезпеченням у
вiдповiдностi до вимог Нашонального банку Украгни.

Таблиця 7.4. Аналiз змiни резервiв пщ заборгованiсть за кредитами за 1 квартал 2015 року.
Рух резервiв Кредити, що наданi Усього

юридичним особам

1
2

Залишок за станом на початок пергоду
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд
знецiнення протягом року
Залишок за станом на кiнець пергоду

(5 716)
5616

(5 716)
5616

3 (100) (100)
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Таблиця 7.5. Структура кредитiв за видами економтчног дiяльностi

Вид економтчног
дiяльностi

1квартал
2016 р. 2015 р.

2
3

сума сума

100,00 %
100,00 %

Надання фiнансових
послуг, кргм страхування
та пенсiйного
забезпечення
Iншi
Усього кредитiв та
заборгованостi клгенпв
без резервiв

15 801
15 801

100,00 %
100,00 %

29323
29323

Таблиця 7.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 1 квартал 2016 року.

Кредити, наданi
юридичним особам

Усього

1.1
1.2
2

Кредити, що забезпеченi:

грошовими коштами
шиними паперами
Усього кредитiв та заборгованостi клгенпв без резервiв

15801

15801

15 801

15801

Таблиця 7.7. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2015 ргк

Кредити, наданi
юридичним особам

Усього

1.1
1.2
2

Кредити, що забезпеченi:

грошовими коштами
шнними паперами
Усього кредитiв та заборгованостi клтснпв без резервiв

3400
25923

29323

3400
25923

29323

Таблиця 7.8. Аналiз кредитнот якостi кредитiв за 1 квартал 2016 року.

Кредити, що наданi
юридичним особам

Усього

Непростроченi та не знецiненi
Кредити малим компанiям
Загальна сума кредитiв до вирахування
резервгв

3 Резерв пiд знецiнення за кредитами

1.1
2

4

15 801
15801
15801

Усього кредитiв за мгнусом резервiв 15801

15801
15 801
15801

15 801
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Таблиця 7.9. Аналiз кредитнот якосп кредипв за 2015 ргк

Кредити, що наданi
юридичним особам

Усього

Непростроченi та не знецiненi
Кредити малим компанiям
Загальна сума кредитiв до вирахування
резервiв

3 Резерв пiд знецiнення за кредитами

29323
29323
29323

29323
29323
29323

1

1.1
2

4 Усього кредитiв за мгнусом резервiв 29323 29323

Таблиця 7.10. Вплив вартосп застави на якicть кредиту за 1 квартал 2016 року.

Балансова
варттсгь

Очiкуванi
грошовi

потоки вш
реалiзацi'i

заставленого
забезпечення

Вплив
застави

2
Кредити, що наданi юридичним особам
Усього кредитiв

15 801
15801

15801
15801

о
о

Таблиця 7.11. Вплив вартосп застави на якiсть кредиту за 2015 ртк

Балансова Очiкуванi Вплив
вартзстъ грошовi застави

потоки вiд
реалiзацi'i

заставленого
забезпечення

Кредити, що наданi юридичним особам 29323 29323 О
2 Усього кредитiв 29323 29323 О

Банк використовуе методи оцiнки вартосп застави, згiдно затверджених Банком методик. Найбiльш
прiоритетними методами оцiнки для Банку е ринковий та дохiдний метод. Регулярнiсть здiйснення
оцiнки залежить вiд виду заставного майна та кредитног якостi фiнансового [нструмеиту Якнайменше
раз на ртк вс! типи застави оцiнюються Банком на предмет змiни вартосп,

Протягом звiтного перюду Банком не було придбано фiнансових та нефiнансових активiв шляхом
звернення стягнення на предмет застави або реалiзацi'i права за iншими iнструментами, ЩО

зменшують кредитний ризик.

Данi примiтки 7 «Кредити та заборгованiсть кл.енпв» зазначаються у звiтi «Звп про фiнансовий стан
(Баланс)» та в примiтках 18,28,29.
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Примика 8. Цiннi папери у портфелi банку на продаж

в груднi 2015 року Банком були укладенi договори на загальну суму 94 843 ТИС.грн., щодо продажу
облiгацiй з портфелю банку та вiдображенi в облiку за балансовими рахунками 3541 «Дебггорська
заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку». В березнi 2016 року зобов' язання
за договорами були повнiстю виконаннi та списаннi з облiку в загальнiй cyмi 94 843 ТИС.грн.

Данi примiтки 8 «Цiннi папери в портфелi банку на продаж» зазначаються у звiтi «Звгг про
фiнансовий стан (Баланс)» та в примiтках 18, 28, 29.

Примггка 9. Цiннi пап ери у портфелi банку до погашення

Таблиця 9.1. Цiннi папери у портфелi банку до погашення

За 1квартал
2016 року

За 2015 ртк

Депозитнi сертифiкати НБУ 110000

2 Усього цiнних паперiв у портфелi банку до
погашения за мтнусом резервiв

110000

Резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за звiтний пергод не
формувалось. Формування резервiв за депозитними сертифiкатами НБУ не вимагаеться.

Данi примiтки 9 «Шнн] пап ери в портфелi банку до погашення» зазначаються у ЗВIТI «Звгг про
фiнансовий стан (Баланс)» та в примiтках 18,28,29.
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Примггка 10. Основн] засоби та нематерiальнi активи

Таблиця 10.1 Основн] засоби та нематерiальнi активи,

Операцй надходження, передавання, переведення, вибугтя основних засобiв та нематер.альних
активiв зазначаються за балансовою варпетю.

Будiвлi, Ма- [нстру- Iншi Iншi Незавершенi Немаге- Усього
споруди шини менти, основн: необо- капiтальнi рiальнi

та та прилади, засоби ротн] вкладення в активи
переда- обла- iНEeHTap мате- основн:
вальнi дна- (меблi) рiальнi засоби та

пристрог ння активи нематерiальнi
активи

Балансова 1 772 597 385 234 52 757 3797
варпсть на
початок
попереднього
перiоду

1.1 Первiсна 2454 775 537 260 390 52 1012 5480
(переоцiнена)
варпсть

1.2 Знос на початок (682) (178) (152) (26) (390) (255) (1 683)
попереднъого
перюду

2 Надходження 224 224
3 Iншi (47) 47

переведення
4 Амортизацiйнi (485) (155) (133) (22) (262) (1 057)

вiдрахування
5 Балансова 1287 442 252 212 5 766 2964

варпсть на
ктнець
попереднього
перiоду (на
початок звiтного
перiоду)

5.1 Первiсна 2454 775 537 260 390 5 I 283 5704
(переоцiнена)
варпстъ

5.2 Знос на кгнець (1 167) (333) (285) (48) (390) (517) (2740)
попереднього
пергоду (на
початок звiтноro
перiоду)

6 Надходження
7 Iншi

переведення
8 Амортизашйн: (119) (39) (33) (5) (58) (254)

вiдрахування
9 Iншi змiни
10 Балансова 1 168 403 219 207 5 708 2710

варпсть на
кгнець звiтного
пергоду

10.1 Первiсна 2454 775 537 260 390 5 1 283 5704
(переошнена)
варпеть

10.2 Знос на кгнець (1 286) (372) (318) (53) (390) (575) (2994)
звiтного пе~iод~
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Станом на кiнець дня 31 березня 2016:
- основних засобiв, щодо яких е передбаченi законодавством обмеження щодо володгння,
користування та розпорядження, Банк не мае;
- оформлених у заставу основних засобiв та нематер.альних активiв Банк не мае;
- вiдсутнi основн: засоби, що тимчасово не використовуються (консервашя, реконструкцiя тощо);
- основних засобiв, вилучених з експлуатацй на продаж, Банк не мае;
- вiдсутнi нематерiальнi активи, щодо яких с обмеження прав власностi;
- вiдсутнi новостворен] нематерiальнi активи;
- збiльшення або зменшення основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного кварталу,
якi виникають у результат! переоцiнок, а також у результап збиткiв вiд зменшення корисностi,
визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi не було.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року У складi нематер.альних активiв вiдображено повнiстю
замортизованi нематерiальнi активи на суму 228,0 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31 березня 2016 року у складi нематер.альних активiв вiдображено повнiстю
замортизованi нематерiальнi активи на суму 237,1 тис. грн.

Данi примiтки 1О«Основн] засоби та нематерiальнi активи» зазначаються у звiтi «Звгг про фiнансовий
стан (Баланс)» та в примiтцi 18.

Примггка 11. Iншi фiнансовi активи

Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи

I квартал
2016р. 2015 р.

1
2
3

Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами
Грошовi кошти зобмеженим правом використання
Усього iнших фiнансових активiв за мтнусом резерыв

524
524

94843
480

95323

Станом на кгнець ДНЯ 31 грудня 2015 та 31 березня 2016 рокгв Банк мав грошов] кошти зобмеженим
правом використання, ЩО являли собою гарантiйне покриття для забезпечення проведення операцiй з
використання банкiвських платiжних карток Банку. Банк зобов'язаний пiдтримувати на депозитному
рахунку, протягом усього термгну дi'j договору гарантiйне покриття, розраховане згiдно з умовами
договору про обслуговування Банку в мiжнародних платiжних системах.

Таблиця 11.2. Аналiз кредитнот якосп iнших фiнансових актныв за 1 квартал 2016 року

Грошовi кошти 3

обмеженим правом
користування

УСЬОГО

Непрострочена та незнецiнена
заборгованiсть:
Великi клтснти з кредитною [сторгею
бiльше 2 рокгв

1.1 524 524

2 Усього iнших фiнансових активiв 524 524

29



ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)
Таблиця 11.3. Аналiз кредитног якост] iнших фiнансових актныв за 2015 piK

Дебггорська Грошовi кошти
заборгованicть за зобмеженим
цiнними
паперами

правом
користування

Усього

1.1

Непрострочена та незнецiнена
заборгованiсть:
Великi клтенти з кредитною [стор.ею
бiльше 2 рокгв
малi компанй 94843 94843

480 480

1.2

2 Усього iнших фiнансових активiв 9532394843 480

Банк не проводить операцiй з фiнансового лiзингу.

Данi примiтки 11 «Iншi фiнансовi активи» зазначаються у звiтi «Звгг про фiнансовий стан (Баланс)»
та в примiтках 18, 28, 29.

Примiтка 12. Iншi активи

Таблиця 12.1. Iншi активи

1 квартал
2016р.

2015 р.

2
3
4
5

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передо плата за послуги
Iншi активи*
Резерв пiд iншi активи
Усього iнших активiв за м.нусом резервiв

14
29
(1)
42

115
263
30
(1)

407

* активи, зазначенi в рядку 3 «Iншi актив и», включае в себе:
1 квартал

2016
2015 р.

1
2

Запаси матергальних цiнностей у пiдзвiтних осiб
Дебiторська заборгованiсть за податками та
обов'язковими платежами, кртм податку на прибуток
Усього в рядку 3 «Iншi акгиви» 30 29

27
3

25
4

3

Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активтв за 1 квартал 2016 року

Дебiторська
заборгованiсть з

придбання активiв

Передо плата за
послуги

2

Залишок за станом на початок пергоду (1)

Залишок за станом на кiнець перюду (1)
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Таблиця 12.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2015 ргк

Дебiторська
заборгованiсть з

придбання активiв

Передоплата за
послуги

Залишак за станом на початок пергоду (21 ) (7)

2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом перюду
Залишок за станом на кiнець пергоду

21 6

3 (1)

Таблиця 12.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активгв за 1 квартал 2015 року

Дебiторська
заборгованiсть з

придбання активiв

Передоплата за
послуги

Залишок за станом на початок перюду (21 ) (7)

2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом пергоду
Залишок за станом на кiнець пергоду

(5)

3 (21) (12)

Данi примiтки 12 «Iншi активи» зазначаються у ЗВIТI «Звгг про фiнансовий стан (Баланс)» та в
примiтцi 18.

Примггка 13. Кошти клiснтiв

Таблиця 13.1. Кошти клтснпв
1 квартал

2016 р. 2015 р.
Юридичнiособи 7567 4273

1.1 Поточнi рахунки 1069 872
1.2 Строков] кошти 6498 3401
2 Фтзичн! особи: 513 441
2.1 Поточнi рахунки 503 375
2.2 Строков] кошти 10 66
3 Усього коштiв клгенпв 8080 4714

Станом на 31 грудня 2015 року нарахован] витрати, ЩО включен] до цi6 примiтки склали 9 тис. грн., а
на 31 березня 2016 року - 157 тис. грн.
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Таблиця 13.2. Розпошл кошпв клтснпв за видами економiчно'i дiяльностi

Вид економiчно'i дiяльностi I квартал
2016 р. 2015 р.

сума % сума %

1 Сiльське господарство, мисливство, 20 0,42
шсове господарство

2 Фiзичнi особи 513 6,35 441 9,36
3 Iншi* 7567 93,65 4253 90,22
4 Усього коштiв клтенпв 8080 100,00 4714 100,00

Данi примiтки 13 «Кошти клгенпв» зазначаються у звiтi «Звгг про фiнансовий стан (Баланс)» та в
примiтках 18, 28.

Примггка 14. Iншi фiнансовi зобов'язання

Таблиця 14.1. Iншi фiнансовi зобов'язання

I квартал
2016 р. 2015 р.

1
2

3аставна варпсть ключiв iндивiдуального сейфу
Усього iнших фiнансових зобов'язань

8
8

8
8

Данi примiтки 14 «Iншi фiнансовi зобов'язання» зазначаються у ЗВПI «Звгг про фiнансовий стан
(Баланс)» та в примiтках 18,28.

Примггка 15. Iншi зобов'язання

Таблиця 15.1. Iншi зобов'язання.
I квартал

2016 р. 2015 р.

2

Кредиторська заборгованiсть за податками та
зборами, кргм податку на прибуток
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
працiвниками банку
Доходи майбутнiх перiодiв

687 831

3 16 8

4 Кредиторська заборгованiсть за послуги 15 72

5 Усього 719 912

Данi примiтки 15 «Iншi зобов'язання» зазначаються у звiтi «Звп про фiнансовий стан (Баланс)» та в
примiтцi 18.
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Примггка 16. Статутний каштал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дoxiд).

Статутний каппал - це сплаченi акцiонерами зобов' язання про внесення коштiв за пiдпискою
на акцп, величина якого зареесгрована в порядку, встановленому законодавством Украши,
В 2012 рош Банком сформований, сплачений та зарессгрований Статутний каппал ПАТ
«АЛЬПАРI БАНК» в cyмi 122000 тис. грн. В 1 квартал! 2016 року Банком не проводилися
операцi'i eMici'i,продажу та купiвлi власних акшй,

Таблиця 16.1. Статутний каштал та емiciйнi рiзницi (емiciйний дoxiд).

Кшьктсть акцiй Простi акцй Усього
в обiгу

(тис. шт.)

3алишок на початок попереднього 122 122000 122000
пергоду
31.12.2014р.

2 3алишок на кiнець попереднього 122 122000 122000
перюду залишок на початок звiтного
пергоду
31.12.2015р.

3 3алишок на кiнець звiтного пергоду 122 122000 122000
31.03.2016р.

Станом на кiнець дня 31.03.2016 року:
кiлькiсть акшй, оголошених до випуску - ОШТ.;

кiлькiсть випущених i сплачених акцiй - 122 тис. ШТ.;

номiнальна варпсть однк) акцй - 1 000,00 грн.;
права та обов'язки акцiонерiв визначаються чинним законодавством та Статутом Банку.

Yci акцiонери мають ргвне псрсважне право на придбання акцгй, що випускаються додатково, у
кiлькостi, пропорцiйнiй Ухчастцi у статутному капiталi на дату початку проведення першого етапу
пiдписки. Банк не визначае переваг (рiзнi умови) одних [нвеотор!в перед iншими на придбання акшй,
що випускаються додатково, за винятком випадкiв реалiзацii' акцiонерами свого переважного права.
Положень або вимог, якi обмежують або надають непропорцiйнi права будь-яким окремим акцiонерам
або класам акцiонерiв, немае. Пере ваг одних акцiонерiв перед iншими щодо викупу Банком акцiй не
[снуе.
Сума та умови акцiй, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контракпв з продажу - вiдсутнi.

Данi примiтки 16 «Статутний капггал» зазначаються у звiтi «Звгг про фiнансовий стан (Баланс)».
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Примiтка 17. Рух резервiв перепшики (компонентiв iншого сукуиного доходу).

Таблиця 17.1. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукуиного доходу).

1 квартал
2016 р.

1 квартал
2015 р.

1
2

9787
(208)

2.1
3
3.1

4

5

Залишок на початок перiоду
Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж:
змiни переоцiнки до справедливот вартосп
Податок на прибуток, пов'язаний iз:
змiною резерву переоцiнки цiнних паперiв у портфелi
банку на продаж
Усього змiни щодо резервiв переоцiнки (iнший
сукупний дохiд) за вирахуванням податку на прибуток
Залишок на кiнець перiоду

(208)

(208)

9579

Данi примiтки 17 «Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу)» зазначаються у
звiтах «Звгт про сукупний дохш», «Звп про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капггал)».

Примiтка 18. Аналiз активiв та зобов'язань за строками i"xпогашення

Таблиця 18.1. Аналiз активiв та зобов'язань за строками 'ix погашения.

Примггки 1 квартал
2016 р. 2015 р.

Менше Бiльше Усього Менше Бiльше Усього
нiж 12 нiж 12 нiж 12 нiж 12

мiсяцiв мiсяцiв мiсяцiв мiсяцiв
АКТИВИ

Грошовi кошти та lX 6 3275 3275 2 138 2 138
еквгваленти

2 Кредити та 7 15 801 15 801 29323 29323
заборгованiсть
клгенпв

3 Цiннi папери в 8 110000 110000
портфелi банку до
погашення

4 Дебiторська
заборгованiсть за
поточним податком
на прибуток

5 Вiдстрочений 200 200 194 194
податковий актив

6 Основн] засоби та 9 2710 2710 2964 2964
нематерiальнi активи

7 Iншi фiнансовi 10 524 524 95323 95323
активи

8 Iншi активи 11 407 407 42 42

9 Усього актныв 132918 132 918 129 985 129985
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ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
10 Кошти кл.енпв 12 8080 8080 4714 4714

11 Зобов'язання за 294 294
поточним податком
на при6уток

12 Вiдстроченi податковi
зобов'язання

13 Iншi фiнансовi 13 8 8 8 8
зобов'язання

14 Iншi зобов'язання 14 719 719 912 912

15 Усього зобов'язань 8807 8807 5928 5928

Данi примiтки 18 «Аналiз активiв та зобов'язань за строками ·ixпогашення» зазначаються у звiтi «Звгг
про фiнансовий стан (Баланс)».

Примггка 19. Процентнi доходи та витрати

Таблиця 19.1. Процентнi доходи та витрати.
За 1 квартал

2016 р.
За 1 квартал

2015 р.

1
2

3

Процентнi доходи:
Кредити та заборговангстю клтенпв
Борговi цiннi папери в портфелi банку на
продаж
Цiннi папери в портфелi банку до погашення

1 553
632

1637
751

1295

4 Кошти В iнших банках
5
6

7
8
9
10
11
12

Кореспондентськi рахунки в iнших банках
Усього процентних доходiв

9
3489

5
2393

Процентнi витрати :
Строков] кошти юридичних осiб
Строков] кошти фiзичних осiб
Строков] кошти iнших банкiв
Поточними рахунками
УСЬОГОпроцентних витрат
Чистий процентний дохiд/(витрати)

( 175)
(18)

(21 )
(45)

(2)
(195)

3294

(17)
(83)

2310

Данi примiтки 19 «Процентн: доходи та витраги» зазначаються у звiтi «Звгг про прибутки i збитки».

35



ПАТ «МЬПАРI БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1квартал 2016 року
(8 тисячах гривень)

Примггка 20. Комiсiйнi доходи та витрати

Таблиця 20.1. Комiсiйнi доходи та витрати.

За 1квартал За 1квартал
2016 Е. 2015 I!.

Комiсiйнi доходи
1 Розрахунково - касов] операцй 152 21
2 Операцi'i з цiнними паперами 121 37
3 Iншi 26 4
4 Усього комiсiйних доходiв 299 62

Комiciйнi витрати
5 Розрахунково-касовi операцй (29) (24)
6 Операцй з цiнними паперами (4) (1)
7 Комiсiйнi витрати по обслуговуванню (12) (11)

кореспондентських рахункгв
8 Усього комiсiйних витрат (45) (36)
9 Чистий комiсiйний дохiд/вич~ати 254 26

Данi примiтки 20 «Комiсiйнi доходи та витрати» зазначаються у звiтi «Звгг про прибутки i збитки».

Примика 21. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати

Таблиця 21.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати.

За 1квартал
2016 р.

За 1 квартал
2015 р.

4

9
10

1
2
3

Битрати на утримання персоналу
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя програмного забезпечення та lНШИХ

нематерiальних активiв
Битрати на утримання основних засобiв та
нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та lНШl

експлуатацiйнi послуги
Витрати на оперативний лiзинг
Професiйнi послуги
Витрати на маркетинг та рекламу
Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, кртм
податку на прибуток
Iншi
Усього адмтнгстративних та lНШИХ операцiйних
вит ат

(2050)
(196)
(59)

(227)

(1 633)
(208)
(50)

(169)

(312)
(29)

(1) (2)

5
6
7
8

(317)
( 13)

(166)
(2569)

(148)
(3011)

Данi примiтки 21 «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» зазначаються у звiтi «Звп про
прибутки i збитки».

36



ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)

Примггка 22. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 22.1. Витрати на сплату податку на прибуток

1 кв.2016 р. 1 кв.2015 р.
1
2 6

3

Поточний податок на прибуток
Змiна вiдстроченого податку на
прибуток
Усього витрати податку на прибуток

(104)

6 (104)

Таблиця 22.2. Узгодження суми облткового прибутку (збитку) та суми подаТКО80ГО
прибутку (збитку)

1 кв.2016р. 1 кв.2015 р.
1
2

48
(9)

Прибуток до оподаткування
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною
ставкою оподаткування

5153
(928)

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):

За 1 квартал 2016 року Банк не визначав коригування облiкового прибутку (збитку), бо не було
розраховано суму поточного податку на прибуток за 1 квартал 2016 року та Податкова декларацiя з
податку на прибуток не надавалася в органи Фккальног служб и Украгни. Вiдповiдно до П.137.5 СТ.I37
Податкового кодексу Украгни для Банку встановлено рiчний податковий (звiтний) перiод як для
платника, у якого рiчний дохiд вiд будь-я ко] дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв),
визначений за показниками Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), за попереднiй
рiчний звiтний (податковий) перiод, не перевищуе 20 мiльйонiв гривень.

Ставка податку на прибуток протягом 2015 та 1 кварталу 2016 рокгв не змiнювалася та становила
18%.

Таблиця 22.3. Податковi наслщки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 1 квартал 2016 року

Податковий вплив тимчасових
рiзниць, якi зменшують (збiльшують)
суму оподаткування та перенесенл
податковi збитки на майбутнi пергоди
Основн] засоби
Переоцiнка активiв
Нарахован] доходи (витрати)
Iншi
Чистий вiдстрочений податковий
актив (зобов'язання)
Визнаний вiдстрочений податковий

Залишок Визнанi в Визнанi у Залишок
на прибутках власному на кгнець
початок /збитках капiталi перiоду
пе iод

194 6 200

1.1
1.2
1.3
1.4
2

3

128 17 145

66 (11 ) 55

194 6 200

194 6 200
актив

4 Визнане вiдстрочене податкове
зобов'язання
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Таблиця 22.4. Податков] наслщки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 1 квартал 2015 року

Податковий вплив тимчасових
рiзниць, якi зменшують (збiльшують)
суму оподаткування та перенесен:
податковi збитки на майбутнi перiоди

1.1 Основн] засоби
1.2 Переоцiнка активiв
1.3 Нараховаиi доходи (витрати)
1.4 Iишi
2 Чистий вiдстрочений податковий

актив (зобов'язання)
3 Визнаний вiдстрочений податковий

актив
4 Визнане вiдстрочене податкове

зобов'язання

Залишок Визнанi в Визнанi у Залишок
на прибулках власному на ктнець
початок /збитках капiталi перiоду
пе iод

(2 039) (2 039)

18 18
(2 148) (2 148)

97 97
(6) (6)

(2039) (2 039)

115 115

(2 154) (2 154)

Данi примiтки 22 «Витрати на податок на прибугок» зазначаються у звiтi «Звп про прибутки
збитки».

Примггка 23. Прибугок/гзбиток) на одну просту та привiлейовану акшю

Таблиця 23.1. Чистий та скоригований прибутокl(збиток) на одну просту та привiлейовану
акцiю

1 квартал 1 квартал
ПЕимiтки 2016 Е. 2015 Е.

Прибутокl(збиток), ЩО належить 54 5049
власникам простих акцiй банку

2 Прибутокl(збиток) 54 5049
3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 15 122 122

в обiгу (тис. шт.)
4 Чистий та скоригований 0,44 41,38

прибутокl(збиток) на просту акцiю
(г н.)

Таблиця 23.2. Чистий прибутокl(збиток) на одну просту акцiю

Примiтки 1 квартал 1 квартал
2016 ~. 2015 ~.

Прибутокl(збиток), ЩО належить 54 5049
власникам простих акцiй банку

2 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 15 122 122
в обiгу (тис. шт.)

3 Чистий прибутокl(збиток) на просту 0,44 41,38
акцiю (грн.)
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Таблиця 23.3. Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акшю

Примггки 1 квартал 1 квартал
2016 ~. 2015 I!.

Прибугокl(збиток), що належить власникам 54 5049
простих акцiй банку

2 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу 15 122 122
(тис. шт.)

3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй для 122 122
скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцiю

4 Скоригований прибутокl(збиток) на просту 0,44 41,38
акцiю (грн.)

Таблиця 23.4. Розрахунок првбутку/(збитку), що належить власникам простих та
привiлейованих акшй банку

Прибугок/гзбиток), що належить власникам банку
2 Нерозподiлений прибутокl(збиток)
3 Нерозподiлений прибутокl(збиток), що належить власникам

простих акцiй залежно вiд умов акцiй
4 Прибугок/гзбиток), що належить акцiонерам - власникам

простих акцiй

1 квартал 1 квартал
2016 р. 2015 р.

54 5049
54 5049
54 5049

54 5049

Данi примiтки 23 «Витрати на податок на прибугок» зазначаються у звiтах «Звгп про фiнансовий стан
(Баланс)», «Звп про прибутки i збитки».
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Примика 24. Операцiйнi сегменти

Таблиця 24.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегменпв за 1 квартал 2016 року

Найменування звiтних сегменпв Iншi Усього

Послуги Послуги Операцй сегменти та

корпоратив фiзичним казна- операцП

ним особам чейства
клтенгам

Дохiд вiд зовнiшнiх клгенпв:

Процентнi доходи 3480 9 3489

2 Комiсiйнi доходи 268 31 299

3 Iншi операцiйнi доходи

Дохiд вiд iнших сегменпв:

4 Усього доходiв сегменпв 3748 31 9 3 788

5 Процентнi витрати (177) (18) (195)

6 Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в
iнших банках

7 Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення дебггорськог
заборгованостi

8 Результат вiд продажу цiнних (632) (632)
паперiв у портфелi банку на
продаж

9 Результат вiд операцiй з 99 99
iноземною валютою

10 Результат вiд переоцiнки 44 44
операцiй з iноземною валютою

11 Комiсiйнi витрати (29) (16) (45)
12 Адмiнiстративнi та iншi (3 011) (3 011)

операцiйнiвитрати

13 Витрати з податку на прибуток 6 6

14 Прибутокl(збиток) 2939 (16) 136 (3 005) 54
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Таблиця 24.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегменпв за 2015 ртк

Найменування звiтних сегменпв Iншi Усього

Послуги Послуги Операцii' сегменти та

корпоратив фiзичним казна- операцй

ним особам чейства
клингам

Дохiд вiд зовнiшнiх клiснтiв:

Процентнi доходи 9963 5 9968

2 Комiсiйнi доходи 185 70 255

3 Iншi операцiйнi доходи

Дохiд вiд iнших сегменпв:

4 Усього доходiв сегменпв 10149 70 5 10224

5 Процентнi витрати (43) (141 ) (184)

6 Вiдрахування до резерву пiд 5716 5716
знецiнення кредитiв та коштiв в
iнших банках

7 Вiдрахування до резерву пiд 27 27
знецiнення дебгторсько)
заборгованостi

8 Результат вiд продажу цiнних (753) (753)
паперiв у портфелi банку на
продаж

9 Результат вiд операцiй з 533 533
гноземною валютою

10 Результат вiд переоцiнки (482) (482)
операцiй з iноземною валютою

11 Комiсiйнi витрати (89) (65) (154)

12 Адмiнiстративнi та iншi (12832) (12 832)
операцiйнiвитрати

13 Витрати з податку на прибуток (634) (634)

14 Прибутокl(збиток) 15069 (160) (9) (13439) 1461
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Таблиця 24.3. Активи та зобов'язання звiтних сегменпв за 1 квартал 2016 року

Найменування звiтних сегменпв Iншi Усього
сегменти

та
операцй

Послуги По слуги Операцй
корпоратив фiзичним казначейст

ним особам ва
клтснтам

АКТИВИ скгмвнпв
Активи сегменпв 16 178 113 800 2940 132918

2 Усього активiв сегменпв 16 178 113 800 2940 132 918

3 Усього активiв 16 178 113 800 2940 132918

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ скгмвнпв
4 Зобов'язання сегменпв 7567 521 8088
5 Усього зобов'язань сегменпв 7567 521 8088
6 Нерозподiленi зобов' язання 5 11 703 719
7 Усього зобов'язань 7572 532 703 8807

IНШI свгмкнтнт CTATТI
8 Капiтальнi [нвестицп 5 5
9 Амортизацiя 254 254

Таблиця 24.4. Активи та зобов'язання звiтних сегменпв за 2015 ртк

Найменування звiтних сегменпв Iншi Усього
сегменти

та
операцй

Послуги Послуги Операцй
корпоратив фiзичним казначейст

ним особам ва
клгентам

АКТИВИ скгмкнпв
1 Активи сегменпв 124 180 2618 3 187 129985
2 Усього активiв сегменпв 124 180 2618 3 187 129985
3 Усього активiв 124 180 2618 3 187 129985

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ скгмвнпв
4 Зобов'язання сегментгв 4272 449 4721
5 Усього зобов'язань сегменпв 4272 449 4721
6 Нерозподiленi зобов' язання 8 1 199 1207
7 Усього зобов'язань 4272 457 1 199 5928

IНШI СЕГМЕНТНI CTATTI
8 Капiтальнi iнвестицi'i 5 5
9 Амортизацiя 1 057 1 057

Таблиця 24.5. Iнформацiя про географiчнi репони.
За 1 квартал 2016 року банк не здiйснював шяльнгсть за межами Украгни, тому не розкривас
iнформацiю за географiчними сегментами,

Данi примiтки 24 «Операцiйнi сегменти» зазначаються у звiтi «Звiт про фiнансовий стан (Баланс)».
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Примпка 25. Управлiння фiнансовими ризиками

Серед основних напрямкiв роботи, що сприяють змiцненню банку i зростанню доыри з боку клтенпв
i контрагенпв, забезпеченню надiйностi, вiдкритостi, а також зменшенню чутливосп до
несприятливих зовнiшнiх i внугрiшнiх факторiв, стiйкостi банку пiд час надзвичайних та кризових
ситуацiй е управлiння ризиками.
Управлiння ризиками банком эшйснюстъся з врахуванням вимог Нацiонального банку Укра'iни,
рекомендацiй Базельського компету, [снуючог банкiвсько'i практики та передового банкiвського
досвщу
Головною метою ризик - менеджменту е побудова ефективнот системи аналтзу та управлiння
ризиками для виконання стратегiчних та тактичних завдань банку з забезпеченням оптимального
спiввiдношення рентабельностi, лiквiдностi та нашйностт.
Основними прiоритетами системи управлiння ризиками е збереження капiталу, пiдтримка гмщжу
Банку з прийнятним ргвнем ризику, виконання всгх регулятивних i нормативних вимог
Ризик лiквiдностi визначастъся як наявний або потеншйний ризик для надходжень та капггалу, який
виникае через неспроможнiсть банку виконати свот зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат, Ризик лiквiдностi виникае через нездатнiсть управляти незапланованими
вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання.
Управлiння ризиком лiквiдностi в банку проводиться на постiйнiй основ] шляхом пiдтримання
диверсифiкованого портфеля лiквiдних активiв, планування надходжень i вiдтоку грошових коштiв,
регулювання майбугнього руху грошових коштiв для забезпечення прийнятного рiвня лiквiдностi, з
врахуванням забезпечення необхiдного рiвня лiквiдностi на випадок несприятливих обставин, Кргм
того, проводиться аналiз розривiв лiквiдностi окремо для кожного часового [нтервалу
Банк в повнiй мгр] дотримустъся нормативних вимог, встановлених Нацiональним банком Укратни.
Станом на 01,04,2016 р. нормативи лiквiдностi мали наступнi значення:

норматив миттевот лiквiдностi (Н4) 8401,05% (при нормативному значеннi не менше 20
вiдсоткiв);

норматив поточно) лiквiдностi (Н5) - 7 210,08% (при нормативному значенн: не менше 40
вiдсоткiв);

норматив короткостроково) лiквiдностi (Н6) - 1630,75% (при нормативному значеннi не менше 60
вiдсоткiв),

Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капггалу, який виникас
через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-яко. фiнансово'i
угоди iз банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання.
Кредитний ризик банком визнаеться суттевим ризиком. Управлiння кредитними ризиками в банку
включають рiшення i дi'i щодо уникнення, диверсифiкацi'i i безпосереднього прийняття ризику,

Управлiння кредитними ризиками вшбуваеться на тому органiзацiйному ргвн], де ризик виникае, а
також за допомогою функцiй незалежно'i перевiрки i контролю ризикiв, на найвищих рiвнях
управлiння й на ргвн] колепальних орган.в банку,
Управлiння кредитним ризиком входить до числа прiоритетних завдань управлiння банком i зачгпас
дiяльнiсть всгх пiдроздiлiв банку,
Система управлiння кредитним ризиком у банку включае розробку та впровадження регламентних
документiв - полiтик, положень, методик, процедур щодо управлiння кредитним ризиком, ВСI

механiзми, пов'язанi з процесом визначення та запровадження стандартiв, звiтування й перевiрки
дотримання стандартiв, процедур прийняття та виконання рiшень, встановлених колепальними

змгни спiввiдношенняорганами банку, з метою монiторингу, контролю i, У разi необхiдностi,
ризику/доходностi у майбугнiх грошових потоках банку, обсягiв дгяльност].
У вiдповiдностi з нормативними документами Нацiонального
внугрiшньобанкiвськими документами, з метою недопущення

банку Украгни
банку

та
череззбиткiв
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неплатоспроможнiсть позичальникiв (контрагенпв банку), банком здгйснюстъся ошнка та монiторинг
iндивiдуального кредитного ризику за встма кредитними операцiями та коштами, ЩО розмiщенi на
кореспондентських рахунках, шляхом аналiзу фiнансового стану позичальникгв, оцiнки рiвня
забезпечення.
Результатом аналiзу е визначення кредитного рейтингу позичальника, як на етапi прийняття рiшення
про надання кредитiв, так i в перiод супроводження кредитнот операцй.
В процесi управлiння ризиками приймають рiшення колегiальнi органи банку - Правлiння,
Кредитний комггет, Компет з управлiння активами та пасивами, в межах свотх повноважень та
встановлених лiмiтiв.
ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» в звiтному квартал] не допускав порушень нормативiв кредитного ризику.
Станом на 01.04.2016 р. нормативи кредитного ризику банку складали:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 7,65%
(нормативне значення нормативу Н7 не бiльше 25%);
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) 7,65 % (максимальне значення нормативу Н8 - не бiльше
800%);
- норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком
особами (Н9 ) - 0,00% (максимальне значення нормативу Н9 - не бiльше 25%);

Ринковий ризик - це наявний або потеншйний ризик для надходжень та капiталу, який виникас через
несприятливi коливання нартосп цiнних паперiв та товаргв i курсгв iноземних валют за тими
iнструментами, якi е в торговельному портфелi.
Цей ризик випливае з маркетмейкерства, дiлiнгу, прийняття позицiй з боргових та пайових цiнних
паперiв, валют, товар.в та похiдних [нсгруменпв (деривативiв). Ризик, пов'язаний з купiвлею-
продажем цiнних паперiв, виникас в зв'язку з ймовiрнiстю змiни вартосп шиного паперу на ринку i
змiни його лiквiдностi.
Мета управлiння ринковим ризиком - виявлення та вимiрювання обсягу ризику та ступеня його
впливу на прибутковiсть i платоспроможнiсть банку.
Полiтика банку щодо управлiння ринковими ризиками полягае в здiйсненнi аналiзу фiнансового стану
емггента та стадi'i придбання цiнних паперiв для прийняття рiшення щодо 'jx купiвлi та в подальшому
- щомгсячно - монiторинг фiнансового стану емпента для визначення доцiльностi утримання цiнних
паперiв в портфелi банку, прогнозуваннi максимальних вiдхилень за основними валютами, аналтз
ймовiрних сценарйв змiни ринкових умов, контролю за змiнами лiквiдностi ринку та iH..

Валютний р изик - це наявний або потеншйний ризик для надходжень i капiталу, який виникае через
несприятливi коливання курсгв iноземних валют та шн на банкiвськi метали.
Основними чинниками виникнення валютного ризику е короткостроков: та довгостроковi коливання
обмiнних курсгв, залежнi вiд попиту та пропозицй валюти на нацiональних i мiжнародних ринках.
Метою ефективного управлiння валютним ризиком е захист прибутку i каппалу банку, забезпечення
вiдповiдностi профiлювалютного ризику банку очiкуванням щодо змiн валютних курсгв у
майбутньому, Банком здгйснюетъся перiодичний аналiз вщкрито) валютног позицй банку для
визначення чутливостi до змiн валютних курс!в.

Ризик змши процентно] ставки - це наявний або потеншйний ризик для надходжень або капiталу,
який виникае внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок.
Цей ризик впливае як на прибутковiсть банку, так i на економiчну варпсть його активiв, зобов'язань та
позабалансових [нсгруменпв.
з метою обмеження впливу джерел ризику на загальну експозицiю банку щодо ризику,
застосовуеться система моигторингу ставок залучення депозитiв та надання кредитiв. По кожному
бiзнес-напрямку постiйно проводиться монiторинг ринкових ставок, в разi необхiдностi приведення
процентних ставок по банку у вiдповiднiсть з ними проводиться перегляд ставок за депозитами та
кредитами.

Операшйно-технологзчний ризик - це потеншйний ризик для гснування банку, ЩО виникае через
неДоЛ1КИ корпоративного управлгння, системи внутргшнього контролю або неадекватнiсть
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iнформацiйних технолопи i процесiв оброблення iнформацi"i з точки зору керованосп,
унiверсальностi, надiйностi, контрольсваносп i безперервностi роботи цих технолопй.
Управлiння операцiйно-технологiчним ризиком в банку проводиться шляхом удосконалення процедур
управлiння персоналом, мiнiмiзацi"i ризикiв, а також постiйного нагляду за операцiйними ризиками
для прийняття заходiв i пiдтримки ·ix на ртвн], що не загрожус фiнансовiй стiйкостi банку, [нтересам
його вкладникiв та кредиторiв, спiвробiтникiв i контрагенпв. Операшйний ризик контролюсться на
пiдставi вiдповiдних управлiнських процедур, адекватний внутрiшнiй контроль в областi облiку,
сильну функцiю внутрiшнього аудиту, полпику в областi менеджменту та контролю ризику.
Управлiння ризиками зшйснюетъся Правлiнням та профiльними комiтетами - Компетом з управлiння
активами та пасивами та Кредитним компетом.

Комипет з управлшня активами та пасивами (КУАП) с колепальним органом. Головне завдання
КУАП полягае в органiзацi"i комплекснот системи та реалтзацп полпики банку з управлiння активами
та пасивами, забезпеченнi виконання поточних завдань i планiв для досягнення його стратепчног
мети, застосовуючи вiдповiднi методи та засоби управлiння i контролю за ризиками.

Кредитний комипет - це колегiальний орган, незалежний в прийняттi свогх рiшень, створений для
дотримання оптимальног структури кредитно-iнвестицiйного портфеля банку, виходячи з принципiв
дохiдностi операцiй, та з врахуванням оцiнки ризикiв. До повноважень Кредитного комггету належать
визначення i реалiзацiя кредитног полпики банку, прийняття рiшень про можливiсть та умови
(узгодження суми i строку, визначення розмiру оптимально'( вiдсотково"i ставки та забезпечення, з
огляду на цiлi кредитування) кредитування банкiв, юридичних та фiзичних осiб в нацiональнiй та
iноземнiй валютi, аналiз та затвердження розмiру страхового резерву для вiдшкодування можливих
втрат вiд активних операшй банку, надання кредитiв, порук, гарантiй як клтеитам банку, так i
кшснтам iнших банкiв, активнi та пасивнi операцй на валютному ринку, на ринку цiнних паперiв,
робота з проблемними кредитами, надання гарантiй та порук, документарних акредитивiв та iH..

Валютний ризик

Таблиця 25.1. Аналiз валютного ризику,
Найменування 1 кв. 2016 р. 2015 р.

валюти Монетарн] Моне- Чиста Моне- Моне- Чиста
активи тарн] позицiя тарпi тарн! позицiя

зобов'я- активи зобов'я-
зання зання

Долари США 563 52 511 511 48 463

2 Свро 58 33 25 304 462 (158)

3 Iншi 2 2

4 Усього 623 85 538 816 510 306
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Таблиця 25.2. Змтна прибутку або збитку та власного кашталу в результап можливих змiн
офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що вс]
iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими.

Розрахунок проводиться для грошових залишкгв у валютах, що вiдрiзняються вiд функшональног
валюти.

1кв. 2016 р. 2015 р.

Вплив на Вплив на Вплив на Вплив на
прибуток/ власний прибуток/ власний
(збиток) каштал (збиток) каштал

Змiцнення долара США на 25% 128 128 116 116
2 Послаблення долара США на 25% (128) (128) ( 116) (116)
3 Змiцнення iнших валют та 6 6 (39) (39)

банкiвських металiв на 25 %
4 Послаблення iнших валют та (6) (6) 39 39

банкiвських металiв на 25 %

Процентний ризик

Таблиця 25.3. Загальний аналiз процентного ризику

На Biд 1 до Biд 6 Бiльше Немо- Усього
вимогу i 6 мтс, до 12 року нета-
менше 1 мю, рн!
Mic.

2016 р.

2

Усьогофiнансових
активiв
Усьогофiнансових
зобов'язань
Чистий розрив за
процентними
ставками на кiнець 1
кв. 2016 р.

110000 15801 125801

1 358 6722 8080

3 108642 9079 117721

5

2015 р.
Усьогофiнансових
активiв
Усьогофiнансових
зобов'язань
Чистий розрив за
процентними
ставками на кiнець
2015 .

21 538 7785 293234

1 249 3465 4714

6 20289 4320 24609

Позитивнi розриви вказують на можливiсть отримання прибугку при зростаннi вiдсоткових ставок на
ринку, при вш'смному значеннi розриву за вiдсотковими ставками банк може понести збитки при
збiльшеннi розмiру вiдсоткових ставок.
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Таблиця 25.4. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами

Активи
Грошовi кошти та Ух
еквгваленти

2 Кредити та заборгованiсть
клюнпв
Зобов'язання

3 Кошти клгенпв:
3,1 ПОТОЧНlрахунки

3,2 сгроковт кошти

(%)
1 кв. 2016 2015

гривпя долари США гривпя долари США

24,21 20,20
0,10 2,00

30,00 22,00

12,37 12,80

12,37 12,80
3,66 6,50

14,51 15,10

Тнший цiновий ризик.

Шновий ризик - це ризик, пов'язаний iз ЗМIНОЮринковот шни фiнансового гнструменту, а також
гмоырнють цiнових змiн внаслiдок валютного та вiдсоткового ризикгв.
3 метою мiнiмiзацi'i iншого шнового ризику банком перiодично проводиться переошнка чутливих до
руху ринкових шн активiв:
- основ них засобiв банку (нерухомтстъ) - щороку,
- цiнних паперiв на балансi банку - щомiсячно,
- майна, яке прийнято банком в якостi забезпечення по кредитах позичальникiв банку (обскти
нерухомосп, земельнi дiлянки, рухоме майно, тощо) - не рiдше 1 разу на ргк.
Цiновий ризик е складовою ринкового ризику, тому для його оцiнки банк використовус метод
«надходження пiд ризиком».

Концентрацiя iнших ризикiв.

Ризик концентрацй - це не вiдособлений вид банкiвського ризику, а узагальнений, який включас
елементи наступних банкiвських ризикiв: кредитного, ринкового, ризику лiквiдностi, операшино-
технологiчного, географiчного, у результап зосередження дiяльностi на окремих видах операцiй або
на окремих джерелах фтнансування.
Спiльною характеристикою, яка щентиф.кус кож ну концентрацiю ризику с можливiсть понести
потенцiйнi втрати, якi можуть значно погiршити фiнансовий стан Банку та привести до неможливостi
проведення поточних операцiй, в результап зосередження дiяльностi з певними особами, на пев них
видах гнструменпв, активах, пасивах, репснах та крагнах. Ризик концентрацй - це не вiдособлений
вид банкiвського ризику, а узагальнений та включае елементи наступних банкiвських ризикiв:
кредитного, ринкового, ризику лiквiдностi, операцiйно-технологiчного, географiчного, у результап
зосередження дiяльностi на окремих видах операцiй або на окремих джерелах фтнансування.
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Географiчний ризик

Таблиця 25.5. Аналiз географтчнот концентрацй фiнансових активгв та зобов'язань за I квартал
2016 року

Украша Iншi краши Усього

АКТИВИ
3275 3275Грошовi кошти та Ухеквiваленти

2 Кошти в iнших банках

3

4

5

6

7

8

9

10

Кредити та заборгованiсть клiентiв 15 801

110000

15 801

110000Цiннi пап ери в портфелi банку до
погашения
Iншi фiнансовi активи 524

129600

524

129600Усього фiнансових активiв

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти клюнпв 7686

6

7692

121 908

8080

8

8088

121512

394

2

396

(396)

Iншi фiнансовi зобов'язання

Усього фiнансових зобов'язань

Чиста балансова позицiя за фiнансовими
iнструментами

Таблиця 25.6. Аналiз географтчнот концентрацй фiнансових активiв та зобов'язань за 2015 ргк

Украша Iншi краши Усього

1 Грошовi кошти та 'ix еквiваленти 2 138 2 138
2 Кошти в iнших банках

3 Кредити та заборгованiсть клтенпв 29323 29323

4 Цiннi папери в портфелi банку на продаж

5 Iншi фiнансовi активи 70839 24484 95323

6 Усього фiнансових активiв 102300 24484 126784

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7 Кошти клiентiв 4227 487 4714

8 Iншi фiнансовi зобов'язания 8 8

9 Усього фiнансових зобов'язань 4235 487 4722

10 Чиста балансова позицiя за фiнансовими 98065 23997 122062
iнструментами
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Таблиця 25.7. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 1 кв. 2016 рцс

На
вимогу

та менше
1 мтс.

Biд 1 до 3 Biд 3 до 12 Усього
мгс, мгс,

1
1.1
1.2

2

Кошти клгенпв:
Кошти фiзичних осiб

Кошти юридичних осiб

Iншi фiнансовi зобов'язання

1 359

290

1069

6498 223

223

8080

513

7567
8

6498
8

3 Усього потенцiйних майбутнiх
виплат за фiнансовими
зобов'язаннями

1 359 6498 231 8088

Таблиця 25.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2015 ргк

На Biд 1 до 3 Biд 3 до 12 Усього
вимогу мтс. мгс,

та менше
1 мю.

Кошти клгенпв: 1 249 3455 10 4714
1.1 Кошти фiзичних осiб 376 55 10 441
1.2 Кошти юридичних осiб 873 3400 4273
2 Iншi фiнансовi зобов'язання 8 8

3 Усього потенцiйних майбутнiх 1249 3455 18 4722
виплат за фiнансовими
зобов'язаннями

Таблиця 25.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основ]
очiкуваних сгрокш погашення за 1 квартал 2016 року

На Biд 1 до Biд 3 до Biд 12 Понад Усього
вимогу 3 мю, 12 Mic. мiс.до 5 роктв

та 5 роктв
менше
1 мтс.

АКТИВ И
Грошовi кошти та Ухеквiваленти 3275 3275

2 Кредити та заборгованiсть клгенпв 15801 15801

3 Iншi фiнансовi активи 110524 110524

4 Усього фiнансових активiв 113 799 15 801 129600

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

5 Кошти кл.снпв 1 359 6498 223 8080
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6 Iншi фiнансовi зобов'язання 8 8

7 Усього фiнансових зобов'язань 1 359 231 80886498

8 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець
ДНЯ 31 грудня

9303 (231 ) 121 512112440

9 Сукупний розрив лiквiдностi на
кiнець ДНЯ 3 1 грудня

112440 121743 121512 121512 121512

Таблиця 25.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основ]
очiкуваних строктв погашення за 2015 ртк

На вимогу Biд 1 ДО Biд 3 ДО

та менше 3 мю, 12 мтс.
1мгс.

Понад
5 рок!в

УсьогоBiд 12
мгс. ДО

5 роктв

АКТИВИ

2

Грошовi кошти та 'ix
еквгваленти
Кредити та заборгованiсть
клгснпв

2 1382 138

21 538 7785 29323

3 Iншi фiнансовi активи 9532326303 69020

4 Усього фiнансових активiв 76805 12678449979

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

5

6

Кошти клгенпв 4714

8

1 249 3455 10

8Iншi фiнансовi зобов'язання

7 Усього фiнансових зобов'язань 47221249 3455 18

8 Чистий розрив лiквiдностi на
кiнець дня 31 грудня

12206248730 73350 ( 18)

9 Сукупний розрив лiквiдностi
на кiнець дня 3 1 грудня

48730 122080 122062 122062 122062

Данi примiтки 25 «Управлiння фiнансовими ризиками» зазначаються у звiтi «Звгг про фiнансовий
стан (Баланс)»,
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Примика 26. Управлiння кашталом

Управлiння каппалом банку мае наступну мету:
дотримання вимог до капiталу, якi встановленi Нацiональним банком Укра'iни;
забезпечення можливостi банку функцюнувати у якостi безперервно дiючо'i установи;
пiдтримка каппалу на ргвнг, необхiдному для забезпечення нормативу адекватностi капiталу, у

вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку Укра'iни.
Метою управлiння каппалом також е забезпечення:

захисту [нтерес.в кредиторiв та вкладникiв вiд непередбачуваних збиткiв, яких може зазнати банк
в процест дгяльносп;

достатнього рiвня рентабельностi вкладень акцiонерiв банку;
стабiльного i послiдовного розвитку банку, збiльшення обсягiв активних пасивних операшй,

розширення перелiку послуг, що надаються клгентам банку;
фiнансово'i стiйкостi i мiнiмiзацii' ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi.

Процес управлiння каппалом поля гае в проведеннi монiторингу основних показникiв капiталу банку
та прийнятп оперативних рiшень, виходячи з поточно'i ситуацi'i та необхiдностi.
Поллика управлiння каппалом банку полягае у:

нарощуваннi прибутку в обсягах, необхiдних для забезпечення рентабельностi каппалу на
достатньому ргвн] та збiльшеннi каппалу банку;
- збалансованому зростаннi каппалу банку та обсягiв активних операцiй з прийнятним ризиком, з
метою забезпечення адекватностi регулятивного каппалу банку не менше ргвня, встановленого
Нацiональним банком Укра'iни;
- вдосконалення процедур шентиф.кацй ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi, та запобiгання
надмiрних ризикiв при здiйсненнi банком активних операшй.
Протягом звiтного року банком виконувались нормативи капiталу, встановленi [нструкшею про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в Укратн], затвердженою постановою Правлiння НБУ вiд
28.08.2001p. N2 368 (зi змiнами).
Регупятивний каппал банку вiдповiдае дiючим нормативним вимогам та забезпечус банку можливiсть
виконання встх операцiй, в межах отримано'i банкiвсько'i лiцензi'i та письмового дозволу на здiйснення
операцiй, наданих Нацiональним банком Украгни.
Станом на 01.04.2016 року регулятивний капiтал банку становив 123633 тис.грн., нормативи
каппалу банку складали:

норматив достатностi (адекватностi) регулятивного каппалу (Н2) - 915,14%, при нормативному
значеннi не менше 1Овiдсоткiв;

Таблиця 26.1. Структура регулятивного каппалу
(тис.грн.)

1 кв. 2016 р. 2015 р.
Основний каппал 121344 121285

1.1 Сплачений статутний капiтал 122000 122000
1.2 Загальнi резерв и та резервнi фонди 52 52

1.3 Зменшення основного каппалу (708) (767)
2 Додатковий капiтал 2289 2238
2.1 Результати звiтного року 1745 1694
2.2 Нарахован] доходи бiльше 31 днi
2.3 Прибуток минулих роюв 544 544
3 Усього регулятивний каштал 123633 123 523
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Примпка 27. Потенцiйнi зобов'язання банку

а) Розгляд справ у судi

Потеншйних зобов'язань, що можyrь виникнyrи В результап судових процесiв, банк не мае.

б) Потенцiйнi податковi зобов'язання

Украгнське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти
дiяльностi, включаючи правила валютного та митного контролю, продовжують змiнюватися. Нерiдко
виникають протирiччя у трактуванн: податкового законодавства. Банк вважас, що виконуе вс]
вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що
податковi органи не матимуть [ншог думки щодо вiдповiдностi операцiй Банку чинному податковому
законодавству i не застосують штрафнi санкцi'i. В зв'язку з чим Банк не перелбачас ризикiв,
пов'язаних з виникненням потенцiйних податкових зобов'язань, та станом на кiнець звiтного пергоду
не зшйснюс оцiнку 'ix фiнансового впливу, оцiнку невизначеностi з можливими подальшими змiнами
зазначених зобов' язань.

в) Зобов'язання за каппальними iнвестицiями.

Станом на кгнець дня 31 березня 2016 року в Банку вiдсyrнi зобов'язання за капггальними. .гнвестишями,

г) Зобов'язання оперативного лiзингу (оренди)

Таблиця 27.1. Майбутнi мiнiмальнi орендн] платеж] за невiдмовним договором про оперативний
лiзинг (оренду)

1квартал 2015 р.
2016

1 До 1 року 258 453
2 Вiд 1 до 5 рок.в
3 Понад 5 рокгв 3 896 4029
4 Усього 4 154 4482

г) Дотримання особливих вимог

Залучених коштiв, щодо отримання яких передбаченi особлив] вимоги, станом на кгнець дня
31 березня 2016 року немае.

д) Зобов'язання з кредитування

Зобов'язання з кредитування на звiтну дату вiдсyrнi, так як невикористан: кредитнi лiнii' с
вщкличними.

Банк протягом звiтних перiодiв не мав асошйованих компангй,

е) Активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких с обмеження, пов'язане з володiнням,
користуванням та розпорядженням ними

Станом на кiнець дня 31 березня 2016 року в ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» вiдсyrнi активи, що наданi в
заставу без припинення визнання.

52



ПАТ «АЛЬПАР/ БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(8 тисячах гривень)

Примггка 28. Справедлива вартiсть актныв та зобов'язань.

Справедлива варпсть - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцй
мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Справедливою варпетю для фiнансових
активiв, якi активно котируються на активному ринку с цiни котирування на активному ринку. У
випадку, коли ринок для фiнансового гиструмеита не с активним, або на ринку вiдсутня iнформацiя
про дiючi цiни або неможливо знайти аналогiчнi обскти оцiнки, то для визначення розрахунково'i
справедливот вартосп Банк застосовуе метод оцiнки та припущення щодо кожного класу фiнансових
активiв або фiнансових зобов'язань.

Якщо рино к для фiнансового [нструмента не с активним, Банк встановлюе справедливу варпсть,
застосовуючи наступнi методи:
- метод оцiнювання, який базуеться на застосуваннi останнгх ринкових операшй мiж обiзнаними,
зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi);
- метод посилання на поточну справедливу варпсть iншого iдентичного (подiбного за валютою,
строком, типом ставки вiдсотка, структурою грошових потокiв, кредитним ризиком, забезпечення та
iншими ознаками) [нструмента;
- метод аналiзу дисконтованих грошових потокiв, тощо.

Таблиця 28.1. Справедлива варпсть та ргвн] [срархй вхiдних даних, ЩО використовувалися для
методiв оцiнки активгв та зобов'язань за 1 квартал 2016 року

Справедлива варпсть за рiзними
моделями оцiнки

ринкош
котирув

ання
(l-й

рiвень)

модель ошнки, модель Усьоro Усьоro
що ошнки, що справедлива балансова

використову€ використову варпсть варпеть

спостережнт с показники,
дант не

(2-й рiвень) П1дтверджен
1 ринковими

даними
(3-й рiвень)

АКТИВИ

Грошовi кошти та 'ix
еквiваленти:

1.1 ГOTIВKOBI кошти
1.2 кошти в Нацiональному

банку Укра'iни (кртм
обов'язкових резервiв)

1.3 кореспондентськi
рахунки, депозити та
кредити овернайт у
банках

2 Кредити та
заборгованiсть клтенпв:

2.1 кредити юридичним
особам

3 Цiннi папери в портфелi
банку до погашення:

3.1 Депозитнi сертифiкати
НБУ

3275 3275 3275

99
2884

99
2884

99
2884

292 292 292

15 801 15 801 15801

15 801 15801 15801

110000 II О 000 11О 000

110000 II О 000 II О 000
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4 Iншi фiнансовi активи: 524 524 524
4.1 грошовi кошти з 524 524 524

обмеженим правом
користування

5 Основн: засоби та 2 710 2710 2710
нематерiальнi активи

5.1 будiвлi, споруди та 1 168 1 168 1 168
передавальнi пристрог

5.2 нематерiальнi активи 708 708 708
6 Усього активiв 110000 3275 19035 132310 132 31О
II ФIНАНСОВI

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
7 Кошти клiентiв: 8080 8080 8080
7.1 iншi юридичнi особи 7567 7567 7567
7.2 фiзичнi особи 513 513 513

8 Iншi фiнансовi 8 8 8
зобов'язання:

8.1 iншi фiнансовi 8 8 8
зобов'язання

9 Усього зобов'язань 8080 8 8088 8088

Таблиця 28.2. Справедлива варпсть та ртвн! гсрархй вхiдних дан их, що використовувалися для
методiв ошнки активiв та зобов'язань за 2015 ргк

Справедлива варпсть за
рiзними моделями оцiнки

модель модель Усьоro Усьоro
ошнки, що ошнки, ЩО справедлива балансова

використовуе використовус варпеть варпеть

спосгережнт показники, не
данi пiдтвердженi

(2-й ргвень) ринковими
даними

(3-й ргвень)
АКТИВИ

Грошовi кошти та Ух 2 138 2 138 2 138
еквiваленти:

1.1 гопвков] кошти 53 53 53
1.2 кошти в Нацiональному банку 1 734 1 734 1734

Укратни (кргм обов'язкових
резервiв)

1.3 кореспондентськi рахунки, 351 351 351
депозити та кредити овернайт
у банках

2 Кредити та заборгованiсть 29323 29323 29323
клгенпв:

2.1 кредити юридичним особам 29323 29323 29323
3 Iншi фiнансовi активи: 94843 480 95323 95323
3.1 дебiторська заборгованiсть за 94843 94843 94843

шнними паперами
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3.2 грошовi кошти зобмеженим 480 480 480

правом користування
4 Основн! засоби та 2964 2964 2964

нематерiальнi активи
4.1 будiвлi, споруди та 1 287 1 287 1 287

передавальнi пристрог
4.2 нематерiальнi активи 766 766 766

5 Усього активiв 96981 32767 129748 129748

11 ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6 Кошти кшенпв: 4714 4714 4714
6.1 iншi юридичнi особи 4273 4273 4273
6.2 фiзичнi особи 441 441 441
7 Iншi фiнансовi зобов'язання: 8 8 8
7.1 iншi фiнансовi зобов'язання 8 8 8
8 Усього зобов'язань 4714 8 4722 4722

Методи та припущення, використан] при визначеннi справедливот вартост].

Пiд час подання гнформацй про справедливу варпсть фiнансових гнструмент!в Банком були
використанi наступнi методи i зробленi припущення:
розрахункова справедлива варпсть [нсгруменпв iз плаваючою процентною ставкою, що не
котируються на активному ринку, дортвнюс "iхнiйбалансовiй вартосп;
справедлива варпсть [нструмент!в iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових
котирувань, була розрахована на основ] розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв;
балансова варпсть лiквiдних, або короткострокових (до трьох мiсяцiв) фiнансових активiв та
фiнансових зобовязань приблизно доргвнюс справедливiй нартосп.

Фiнансовi iнструменти, якi визнаються за справедливою вартiстю, для шлей розкриття розподiленi на
три ргвн] [срархп справедливот вартосп на основ] можливостi ·ii спостереження наступним чином.

Визначен! шни на активному ринку (Рлвень 1) - Оцiнки базуються на визначених цiнах на активних
ринках для аналогiчних активiв або зобов'язань, до яких Банк мае можливiсть отримати доступ.
Коригування оцiнки та дисконти не застосовуються до цих фiнансових [нструменпв. Оскiльки оцiнки
базуються на визначених цiнах, що вже iснують i регулярно доступнi на активному ринку, оцiнка цих
продуктiв не перелбачас використання iстотних професiйних суджень.

Методика оцшки iз використанням шформацй, яка тддаеться спостереженню (Рлвень 2) - Оцiнки
базуються на iнформацi"i, для яко) yci суттев: данi можна прямо або опосередковано отримати за
допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, що
пiдцаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках. якi не вважаються активними.

Методики оцшки iз використанням [нформацй, що влдмлнна вiд ринкових дан их, як! тддаються
спостереженню (Рлвень 3) - Оцiнки базуються на гнформацй, яка гпддаетъся спостереженню, i е
важливими для загальнот оцiнки справедливот вартосп,

Протягом перiодiв, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 березня 2016 року Банк не переводив
жодних фiнансових iнвестицiй мiж рiвнями гсрархп справедливот вартосп,

Данi примiтки 28 «Справедлива варпсть фiнансових iнструментiв» зазначаються у ЗВJТI «Звгг про
фiнансовий стан (Баланс)».
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ПАТ «АЛЬП АР/ БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)

Примггка 29. Подання фiнансових [нструменттв за категортями ошнки

Таблиця 29.1. Фтнансов! активи за категорiями ошнки за 1 квартал 2016 року

Кредити та Усього
дебггорська

заборгованiсть

АКТИВИ
Грошовi кошти та 'ix еквiваленти 3275 3275

2 Кредити та заборгованiсть 15 801 15801
клтенпв:

2.1 кредити юридичним особам 15 801 15801
3 Iншi фiнансовi активи: 524 524
3.1 Грошовi кошти зобмеженим 524 524

правом користування
4 Цiннi папери в портфелi банку до 110000 110000

погашення
4 Усього фiнансових активiв 129600 129600

Таблиця 29.2. Фтнансов] активи за категорiями ошнки за 2015 ргк

Кредиги та дебггорська
заборгованiсть

Усього

АКТИВИ

2
Грошовi кошти та 'ix еквiваленти

Кредити та заборгованiсть
клгснттв:

2 138
29323

2 138
29323

2.1
3
3.1

кредити юридичним особам

Iншi фiнансовi активи:

дебiторська заборгованiсть за
шнними паперами
грошовi кошти зобмеженим
правом користування
Усього фiнансових активiв

29323
95323
94843

29323
95323
94843

3.2 480 480

4 126784 126784

Данi примiтки 29 «Подання фiнансових [нструменпв за категорiями оцiнки» зазначаються у ЗВIТI

«Звп про фiнансовий стан (Баланс)».
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ПАТ «АЛЬПАРl БАНК»
Фтнансова звiтнiсть за 1 квартал 2016 року
(в тисячах гривень)
Примггка 30. Операцй з пов'язаними сторонами

Таблиця 30.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за I квартал 2016 року

Найбiльшi Провiдний Iншi пов'язанi
учасники управлiнський сторони

(акшонери банку) персонал

2
Iншi активи
Кошти клгенпв (контрактна
процентна ставка О- 3,0 %)

70 236

Таблиця 30.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за I квартал 2016 року

Провiдний управлгнський Iншi пов'язанi сторони
персонал

Процентнi витрати

Таблиця 30.3. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 ргк

Найбiльшi Провiдний Iншi пов'язанi
учасники управлтнський сторони

(акшонери банку) персонал

2
Iншi активи
Кошти кшенпв (контрактна
процентна ставка О- 3,0 %)

88 15
25823

65

Таблиця 30.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 piK

Провiдний управлгнський Iншi пов'язанi сторони
персонал

Кошти клтенпв (контрактна процентна
ставка О- 3,0 %)

12 7

Таблиця 30.5. Виплати провiдному управлiнському персоналу

I квартал I квартал

2016 року
Витрати

2015 року
Витрати

Поточнi виплати працiвникам 1 346 750
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ПАТ «МЬПАР/ БАНК»
Фтнансова звiтнicть за 1 квартал 2016 року
(8 тисячах гривень)
До провiдного управлiнського персоналу Банк вiдносить Голову Правлiння, Голову та членiв
Спостережног Ради, заступникiв Голови Правлiння, членiв Правлiння, Головного бухгалтера та його
заступникiв, працiвникiв внутрiшнього аудиту, членiв ревiзiйно"i KOMici"i,членiв комггепв Банку та
членiв сiмей вище перелiчених осiб.

Примггка 31. Подй пiсля дати балансу

у квпн] 2016 року вiдбулася змiна у складi керiвництва Бунку:

1.Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння вiд 13.04.2016. NQ22-K Кадемську Iрину Володимирiвну
звiльнено з посади головного бухгалтерата вiдповiдно до рiшення Спостережног ради вiд 13.04.16.
(протокол NQS)Кадемську Iрину Володимирiвну виведено зi складу Правлiння 13 квiтня 2016 року.

2. Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння вiд 14.04.2016. NQ23-KТггову Iрину Григорiвну призначено
на посаду головного бухгалтерата з 15.04.2016. та вiдповiдно до рiшення Спостережног ради вiд
15.04.16. (протокол NQ7)Тггову Iрину Григорiвну призначено членом Правлiння 15 квiтня 2016 року.

Голова Правлiння )'
ьпорз Краснощок ал.

otш
Головний бухгалтер Тггова I.r.
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