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

X
X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах " не заповненi, оскiльки протягом
звiтного перiоду Державна iпотечна установа не ставала учасником будь-яких пiдприємств.
"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента ", "Iнформацiя щодо посади корпоративного
секретаря", "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть (далi - правочини iз заiнтересованiстю), або про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв та вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю", - не заповнена, оскiльки Державна iпотечна
установа не є акцiонерним товариством. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповнена оскiльки установа не
здiйснювала випуск iнших цiнних паперiв, крiм облiгацiй. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi"
не надається, оскiльки установа не випускала цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Емiтент не розкриває iнформацiю "Iнформацiя про
обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" так як Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води. "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв" - не заповнена , оскiльки вiдсутнi рiшення суду або уповноваженого
державного органу, яким накладено обмеження. "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не
заповнена, оскiльки Гарантом облiгацiй Державної iпотечної установи є Кабiнет Мiнiстрiв
України i Закон України вiд 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2019
рiк" (iз змiнами i доповненнями) оприлюднено: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.
"Висновок про огляд промiжної звiтностi, пiдготовлений аудиторською фiрмою" не
заповнений, оскiльки на дату подання Iнформацiї висновок емiтентом не отриманий.
"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, замiну управителя, керуючого iпотекою (для
емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для
емiтентiв iпотечних сертифiкатiв),змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за
кожним консолiдованим iпотечним боргом (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), iпотечне
покриття; замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (для
емiтентiв iпотечних цiнних паперiв) "- не заповнена, оскiльки Державна iпотечна установа не
є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Державна iпотечна установа
2. Дата проведення державної реєстрації
28.12.2004
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
23556597119,85
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
100
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
80
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Фiнансовий лiзинг
64.92 - Iншi види кредитування
66.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення),
н.в.i.у.
9. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Статуту Державної iпотечної установи, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р №768 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 18 серпня 2017 р. №616) органами управлiння є наглядова рада i правлiння.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Кабiнет Мiнiстрiв України

01008 Україна, м. Київ, вул.
Грушевського, 12/2

00031101

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Укргазбанк"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
2650180354
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
Державний орган, що видав
Вид діяльності
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
1
2
3
4
5
Надання коштів у позику в тому
09.10.2014
Національна комісія, що
01.01.2100
числі і на умовах фінансового
здійснює державне
кредиту
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
Ліцензія від 09.10.2014 року видана Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на
підставі Розпорядження від 26.01.2017 року №163 "Про
переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у
Опис
зв'язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню". Дана ліцензія є безстроковою, дата 01.01.2100 вказана
виключно в зв’язку із вимогами програмного забезпечення.
Необхідності в продовженні строку її дії немає
Надання послуг з фінансового
27.09.2017
Національна комісія, що
01.01.2100
лізингу
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
Ліцензія від 27.09.2017 року видана Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на
підставі Розпорядження від 26.09.2017 року №3856 "Про видачу
Державній іпотечній установі ліцензії на провадження господарської
Опис
діяльності з надання фінансових послуг ( крім професійної діяльності
га ринку цінних паперів)". Дана ліцензія є безстроковою, дата
01.01.2100 вказана виключно в зв’язку із вимогами програмного
забезпечення. Необхідності в продовженні строку її дії немає
Номер
ліцензії

Дата
видачі

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Камуз Андрiй Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
2616213217
4. Рік народження
1971
5. Освіта
Повна вища, технiчна та економiчна
6. Стаж роботи (років)
24
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна iпотечна установа, 33304730, Заступник голови правлiння Державної iпотечної
установи
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiни не вiдбулися. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини зазначена особа не має.
1. Посада

Заступник голови правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буднiк Сегрiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
2410209651
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Повна вища, юридична
6. Стаж роботи (років)
33
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нацiональна полiцiя України, 40108578, Нацiональна полiцiя України
8. Опис
Заступник голови правлiння призначений Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27.02.2019 №125-р. Дата призначення 12.03.2019, наказ голови правлiння ДIУ вiд 11.03.2019
№61-к. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.
1. Посада
Заступник голови правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучевський Вiталiй Вiталiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
2675402712
4. Рік народження
1973
5. Освіта
Повна вища, економiчна
6. Стаж роботи (років)
21
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна iпотечна установа, 33304730, Радник голови правлiння з питань залучення
iнвестицiй Державної iпотечної установи.
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiни не вiдбулися. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини зазначена особа не має.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Овчиннiкова Леся Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
2389905788
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Повна вища, економiчна
6. Стаж роботи (років)
36
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна iпотечна установа, 33304730, Заступник головного бухгалтера - начальник

вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Державної iпотечної установи.
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiни не вiдбулися. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини зазначена особа не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2iменнi,
вiдсотковi з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї D3
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї В3
iменнi, вiдсотковi з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї В3
iменнi, вiдсотковi з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї В3
iменнi, вiдсотковi з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї С3
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

3649649

X

X

X

3649649

X

X

24.02.2014

125000

14,3

02.12.2019

25.02.2014

80000

14,3

02.12.2019

03.03.2014

75000

14,3

02.12.2019

20.03.2014

25000

14,3

02.12.2019

21.03.2014

300000

14,3

02.12.2019

24.03.2014

100000

14,3

02.12.2019

18.02.2014

470000

10

14.12.2023

05.09.2014

450000

9,5

18.11.2020

08.09.2014

450000

9,5

18.11.2020

09.09.2014

100000

9,5

18.11.2020

09.09.2014

270000

9,5

15.12.2020

15.02.2016

200000

14,3

02.12.2019

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї Y2
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї C3
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї C3
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

21.11.2018

95000

14,3

02.12.2019

21.11.2018

656980

9,5

15.12.2020

21.11.2018

252669

10

14.12.2023

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

X
X

X
47060
X
3696709
Iнформацiя вiдсутня.

VІІ. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
Облігац
Сума
Найменува Міжнародн
ії
Загальна
Номіналь
Форма
виплаченого
ння
ий
(відсотк
Кількість
номіналь Процентна
Термін
Дата
на
існування та
процентного
органу, що ідентифіка
ові,
у випуску
на
ставка (у
виплати
погашення
вартість
форма
доходу у
зареєструв ційний цільові,
(шт.)
вартість відсотках) процентів
облігацій
(грн)
випуску
звітному
ав випуск
номер
дисконт
(грн)
періоді (грн)
ні)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
27.11.2012 275/2/20 НКЦПФР UA4000149 відсотко 100000
10000 Бездокумента 100000000
14,3
щокварталь 35652100
02.12.2019
12
710
ві
рні іменні
0
но
Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя Y2. Облiгацiї включено до бiржового списку
(позалiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на
зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю,
вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня
2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i
небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв), облiгацiї розмiщувалися шляхом
вiдкритого продажу на територiї України серед iнвесторiв - юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв емiтентом самостiйно (без
Опис
участi торговця цiнними паперами; андеррайтера), через органiзаторiв торгiвлi (ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС"). Викуп облiгацiй протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Дострокове погашення облiгацiй може бути здiйснене
Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається Правлiнням
Державної iпотечної установи. У звiтному перiодi згiдно Проспекту емiсiї здiйснено виплату процентного доходу в сумi 35652100,00 грн за 26
вiдсотковий перiод. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї Y2 ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї
облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospect_28_11_12.pdf. розмiр 2,51 MB (2 626 860 bytes), MD5
4E830A369889AAE75E3C5DA0D6643F78 ) або у газетi Бюлетень Цiннi папери України вiд 29 листопада 2012 р. № 228 (3528).
27.12.2013 293/2/20 НКЦПФР UA4000178 відсотко 100000
10000 Бездокумента 100000000
9
один раз на
0
12.12.2018
13
438
ві
рні іменні
0
пiвроку
Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя А3. Мета використання фiнансових ресурсiв,
залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи,
затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема
рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання
Опис
забезпечених iпотекою кредитiв). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом самостiйно шляхом закритого (приватного) продажу на територiї України
серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема банкiв-партнерiв Установи. 12 грудня 2018 року облiгацiї серiї А3 були погашенi, в
т.ч. шляхом залiку зустрiчних однорiдних вимог на суму 456 500 000,00 грн. 28.12.2018 до НКЦПФР подано звiт про наслiдки погашення (про
дострокове погашення) облiгацiй. Станом на 30.06.2019 року облiгацiй серiї А3 знаходяться в процесi погашення.
27.12.2013 294/2/20 НКЦПФР UA4000178 відсотко 100000
10000 Бездокумента 100000000
9,5
один раз на 47369900
18.11.2020
13
446
ві
рні іменні
0
пiвроку
Номер
свідоцт
Дата
ва про
реєстрації
реєстра
випуску
цію
випуску

Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя В3. Облiгацiї включено до бiржового списку
(позалiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на
зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю,
вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня
2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i
небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом
Опис
самостiйно шляхом закритого (приватного) продажу на територiї України серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема банкiвпартнерiв Установи. Викуп облiгацiй протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Дострокове погашення облiгацiй може бути
здiйснене Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. У звiтному перiодi згiдно Проспекту емiсiї здiйснено виплату
процентного доходу в сумi 47 369 900,00 грн за 11 вiдсотковий перiод.Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається Правлiнням
Державної iпотечної установи. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї В3 ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi
емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf, розмiр 2,83 MB (2 972 433 bytes), MD5
3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)
27.12.2013 295/2/20 НКЦПФР UA4000178 відсотко 100000
10000 Бездокумента 100000000
9,5
один раз на 47369900
15.12.2020
13
453
ві
рні іменні
0
пiвроку
Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя C3. Облiгацiї включено до бiржового списку
(позалiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на
зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю,
вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня
2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i
небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом
Опис
самостiйно шляхом закритого (приватного) продажу на територiї України серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема банкiвпартнерiв Установи. Викуп облiгацiй протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Дострокове погашення облiгацiй може бути
здiйснене Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається
Правлiнням Державної iпотечної установи.У звiтному перiодi згiдно Проспекту емiсiї здiйснено виплату процентного доходу в сумi 47 369
900,00 грн за 11 вiдсотковий перiод. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї C3 ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ(www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf, розмiр 2,83 MB (2 972 433 bytes),
MD5 3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)
27.12.2013 296/2/20 НКЦПФР UA4000178 відсотко 100000
10000 Бездокумента 100000000
10
один раз на 39561304,2 14.12.2023
13
461
ві
рні іменні
0
пiвроку
Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя D3. Облiгацiї включено до бiржового реєстру
(лiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на зовнiшнiх
ринках у емiтента вiдсутня. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi
та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768
Опис
(Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських
фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом самостiйно
шляхом закритого (приватного) продажу на територiї України серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема банкiв-партнерiв
Установи. Викуп облiгацiй протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Дострокове погашення облiгацiй може бути здiйснене
Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається Правлiнням

Державної iпотечної установи.У звiтному перiодi згiдно Проспекту емiсiї здiйснено виплату процентного доходу в сумi 39 561 304,20 грн за
11 вiдсотковий перiод. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї D3 ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї
облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ(www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf, розмiр 2,83 MB (2 972 433 bytes), MD5
3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску
1
27.11.2012

Опис

27.12.2013

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
275/2/2012

Міжнародни
й
ідентифікаці
йний номер

Обсяг випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/
страхування/
гарантія)

Найменування
поручителя/
страховика/
гаранта

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи

Сума забезпечення

3
4
5
6
7
8
UA40001497
1000000000
гарантiя
Кабiнет Мiнiстрiв
00031101
1000000000
10
України
Облiгацiї серiї "Y2" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 23 листопада 2012 року № 15010-03/119 (далi - Гарант). Державна гарантiя
видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рiк",
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.2012 № 1033 та ), гарантує виконання Державною iпотечною установою
нижчезазначених зобов'язань (далi - Державна гарантiя). Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з
виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату
погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа,
що є власником Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у
порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути
змiненi протягом усього строку дiї Державної гарантiї.. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки
невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед
власниками Облiгацiй, в тому числi зобов'язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки,
штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання
Емiтентом таких зобов'язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм
того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або
вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будьяких своїх зобов?язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що випливають
iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на
тих умовах, якi iснують на момент переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi
прав власностi на Облiгацiї є недiйсною
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Облiгацiї серiї "А3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919. та гарантує виконання Державною iпотечною установою нижчезазначених
зобов'язань (далi - Державна гарантiя). Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з виплати власникам
Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй,
передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
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ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником
Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки,
зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього
строку дiї Державної гарантiї. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом
Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками Облiгацiй, в тому
числi зобов'язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення
виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов'язань
перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за
вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди
власникам Облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов'язань за Облiгацiями,
в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав
власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент
переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є
недiйсною.
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Облiгацiї серiї "В3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919. та гарантує виконання Державною iпотечною установою нижчезазначених
зобов'язань (далi - Державна гарантiя). Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з виплати власникам
Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй,
передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником
Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки,
зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього
строку дiї Державної гарантiї. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом
Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками Облiгацiй, в тому
числi зобов'язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення
виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов'язань
перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за
вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди
власникам Облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов'язань за Облiгацiями,
в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав
власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент
переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є
недiйсною.
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Облiгацiї серiї "С3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919. та гарантує виконання Державною iпотечною установою нижчезазначених
зобов'язань (далi - Державна гарантiя). Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з виплати власникам
Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй,
передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником
Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки,
зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього
строку дiї Державної гарантiї. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом
Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками Облiгацiй, в тому
числi зобов'язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення
виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов'язань
перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за
вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди
власникам Облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов'язань за Облiгацiями,
в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав
власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент
переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є
недiйсною
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Облiгацiї серiї "D3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919. та гарантує виконання Державною iпотечною установою нижчезазначених
зобов'язань (далi - Державна гарантiя). Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з виплати власникам
Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй,
передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником
Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки,
зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього
строку дiї Державної гарантiї. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом
Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками Облiгацiй, в тому
числi зобов'язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення
виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов'язань
перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за
вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди
власникам Облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов'язань за Облiгацiями,

в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав
власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент
переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є
недiйсною.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Державна iпотечна установа
Підприємство
м.Київ, Печерський р-н
Територія
ОрганізаційноДержавна організація (установа, заклад)
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Інші види кредитування
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 80
Адреса, телефон: 01133 м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 34, офiс 201, (044) 207-14-14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
01.07.2019
33304730
8038200000
425
64.92

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2019 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

54
3 279
( 3 225 )
0
1 089
5 270
( 4 181 )
0
0
(0)
0
0
(0)

38
3 279
( 3 241 )
0
4 265
8 321
( 4 056 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
198 893
44
0
0

0
190 194
44
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
200 080

0
194 541

Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

366
0
0
0
0
0
0
0

182 004
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
13 104
3 896
1 877
0
1 337
1 603 705
6 154
0
6 154
0
0

0
12 995
3 896
2 425
0
1 220
840 804
106 889
0
106 889
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
1 626 543

0
0
0
0
0
1 146 337

1200

125

65

1300

1 826 748

1 340 943

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

2 355 660
0
0
0
0
0
11 918
-4 649 750
(0)
( 51 608 )
0
-2 333 780

2 355 660
0
0
0
0
0
11 918
-4 671 736
(0)
( 51 608 )
0
-2 355 766

Код
рядка

Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
2 649 649
2 649 649
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
2 649 649
2 649 649
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
490 000
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
999 918
1 000 000
товари, роботи, послуги
1615
0
0
розрахунками з бюджетом
1620
0
181
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
7
розрахунками з оплати праці
1630
40
1 346
одержаними авансами
1635
334
442
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
2 175
1 814
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
18 412
43 270
Усього за розділом IІІ
1695
1 510 879
1 047 060
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
1 826 748
1 340 943
Примітки: Форми фiнансової звiтностi вiдповiдають Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку в
зв язку iз вимогами програмного забезпечення складання промiжної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Фiнансова звiтнiсть ДIУ, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, вiдображена в роздiлi
"Примiтки до рiчної звiтностi" цього звiту.
Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

Державна iпотечна установа

КОДИ
01.07.2019
33304730

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2019 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

40 110

36 660

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

40 110

36 660

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
48 116

0
0
0
499

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 23 505 )
(0)
( 48 951 )

( 15 754 )
(0)
( 2 731 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

15 770

18 674

2195
2200
2220

(0)
0
94 022

(0)
0
9 023

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

86 878
0
( 218 656 )
(0)
(0)
0

0
0
( 234 299 )
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 21 986 )
0

( 206 602 )
-2 474

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 21 986 )

( 209 076 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-21 986

0
-209 076

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
378
Витрати на оплату праці
2505
14 224
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 572
Амортизація
2515
188
Інші операційні витрати
2520
55 094
Разом
2550
72 456
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
479
9 154
1 963
309
6 580
18 485
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

Державна iпотечна установа

КОДИ
01.07.2019
33304730

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2 квартал 2019 року
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

36 053
0
0
322
0
0
0

36 222
0
0
500
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

354
0
0
0
76 308
1 079

155
0
0
0
49 089
8

3100
3105
3110
3115
3116

( 198 336 )
( 10 597 )
( 2 291 )
( 3 305 )
(0)

( 4 310 )
( 8 106 )
( 2 452 )
( 14 908 )
( 2 903 )

3117

( 63 )

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 2 431 )
-102 844

(0)
( 405 )
55 793

3200
3205

0
378

0
0

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

2 815 163

165 200

3255
3260
3270
3275

( 1 958 126 )
( 3 257 )
(0)
(0)

( 315 359 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
854 158

(0)
-150 159

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 490 000 )
(0)
( 160 579 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 154 948 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-650 579
100 735
6 154
0
106 889

(0)
-154 948
-249 314
251 818
0
2 504

Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

Дата
за ЄДРПОУ

Державна iпотечна установа

Підприємство

КОДИ
01.07.2019
33304730

Звіт про власний капітал
За 2 квартал 2019 року
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
2 355 660
0

4
0
0

5
0
0

6
11 918
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-4 649 750
0

4010
4090
4095

0
0
2 355 660

0
0
0

0
0
0

0
0
11 918

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-51 608
0

10
-2 333 780
0

0
0
-4 649 750

0
0
0

0
0
-51 608

0
0
-2 333 780

0

-21 986

0

0

-21 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
2 355 660

0
0

0
0

0
11 918

-21 986
-4 671 736

0
0

0
-51 608

-21 986
-2 355 766

Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
станом на 30 червня 2019
Примiтки

30.06.2019

31.12.2018

АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Кредити
Державнi цiннi папери
Iншi активи
Нематерiальнi активи
Основнi засоби
Вiдстроченi податковi активи
Всього активи

11
13
14
15
16
17
10

106 889
190 194
840 804
198 709
38
4265
44
1 340 943

18
19
20

3 649 649
0
47 060
3 696 709
2 355 660
(51 608)
11 918
(4 671 736)
(2 355 766)
1 340 943

6 154
198 893
1 603 705
16 809
54
1089
47
1 826 748

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КАПIТАЛ
Випущенi борговi цiннi папери
Кредити банкiв
Iншi зобов'язання
Всього зобов'язання
Статутний капiтал
Вилучений капiтал
Iншi фонди
Непокритий збиток
Всього капiтал
Всього зобов'язання та капiтал

21
21
21
21

Голова правлiння

А.О. Камуз

Головний бухгалтер

Л.О. Овчиннiкова

3 649 567
490 000
20 961
4 160 528
2 355 660
(51 608)
11 918
(4 649 750)
(2 333 781)
1 826 748

ЗВIТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД
за 1 пiврiччя 2019 року
Примiтки 1 пiврiччя 2019
Процентнi та аналогiчнi доходи 4
134 132
Процентнi та аналогiчнi витрати 5
(218 656)
Резерв пiд знецiнення кредитiв
6
86 878
Iншi доходи
7
48 116
Витрати на персонал
8
(16 796)
Амортизацiя основних засобiв
17
(172)
Амортизацiя нематерiальних активiв 16
(16)
Iншi витрати
9
(55 472)
Прибуток до оподаткування
(21 986)
Витрати з податку на прибуток
10
0

1 пiврiччя 2018
45 683
(234 299)
499
(11 117)
(181)
(128)
(7 059)
(206 602)
(2 474)

ПРИБУТОК ЗА ЗВIТНИЙ РIК
СУКУПНИЙ ДОХIД ЗА ЗВIТНИЙ РIК

(21 986)
(21 986)

Голова правлiння

А.О. Камуз

Головний бухгалтер

Л.О. Овчиннiкова

(209 076)
(209 076)

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
за 1 пiврiччя 2019 року
Примiтки

Вилучений Iншi
капiтал фонди

2 355 660

(51 608)

31 грудня 2018 року

Статутний
капiтал

Виправлення помилок
Iншi змiни
Скоригований залишок
на 31.12.2018 року

-

-

2 355 660

Прибуток за звiтний рiк
Сукупний дохiд за звiтний рiк
Частина чистого прибутку,
що перераховується до бюджету
30 червня 2019 року

(51 608)

-

12

2 355 660

Голова правлiння

А.О. Камуз

Головний бухгалтер

Л.О. Овчиннiкова

(51 608)

Непокритий збиток

11 918 (4 649 750)
-

-

11 918 (4 649 750)
-

(21 986)
(21 986)

11 918 (4 671 736)

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
за 1 пiврiччя 2019 року
Примiтки
Операцiйна дiяльнiсть
Надання кредитiв
Погашення кредитiв
Проценти отриманi
Iншi надходження
Платежi постачальникам
Платежi працiвникам
Вiдрахування ЄСВ
Податки, збори
Сплачений податок на прибуток
Iншi платежi
Чистий рух коштiв вiд

23

23

1 пiврiччя 2019
76 308
36 053
1 755
(198 336)
(10 597)
(2 291)
(3 305)
(1 414)

1 пiврiччя 2018
49 089
36 222
663
(4 310)
(8106)
(2452)
(12 005)
(2903)
(405)

Разом

(2 333 780)
(2 333 780)
(21 986)
(21 986)
(2 355 766)

операцiйної дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд погашення
державних цiнних паперiв
Витрачання на придбання
державних цiнних паперiв
Надходження вiд реалiзацiї
необоротних активiв
Витрачання на придбання
необоротних активiв
Чистий рух коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть
Погашення кредиту
Проценти сплаченi
18
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод
Залишок коштiв на початок року

(101 827)

55 793

2 815 163

165 200

(1 958 126)

(315 359)

378

-

(3 257)

-

854 158

(150 159)

(490 000)
(160 579)
(650 579)

(154 948)
(154 948)

101 752

(249 314)

11

ЗАЛИШОК КОШТIВ НА КIНЕЦЬ РОКУ 11
Голова правлiння

А.О. Камуз

Головний бухгалтер

Л.О.Овчиннiкова

1.

6 216

251 818

107 968

2 504

Iнформацiя про Установу

Промiжну фiнансову звiтнiсть Державної iпотечної установи (далi по тексту - Установа) станом
на 30 червня 2019 року було випущено 24 липня 2019 року.
Єдиним засновником та власником Установи є держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв
України. Дiяльнiсть Установи регламентується актами Кабiнету Мiнiстрiв України, зокрема
Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009
року № 768 "Про Державну iпотечну установу" ( в редакцiї постанови КМУ вiд 18 серпня 2017
р. №616).
Код за ЄДРПОУ: 33304730.
Адреса Установи: Україна, 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 34, оф.201.
Державна iпотечна установа створена згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08
жовтня 2004 року №1330 "Деякi питання Державної iпотечної установи".
Основною метою дiяльностi Установи є рефiнансування iпотечних кредиторiв (банкiв i
небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою
кредитiв), у тому числi за рахунок коштiв, що надiйшли вiд розмiщення цiнних паперiв.

Установа не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв.
Органiзацiйно-правова форма: Установа є юридичною особою у формi державної органiзацiї
(установи, закладу).
Фактична адреса Установи: Україна, 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 34, оф.201
Юридична адреса Установи: Україна, 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 34, оф.201
Рiшенням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 08 жовтня
2009 року № 592-КУ Установi надано Лiцензiю серiї АВ № 020897 на дiяльнiсть з надання
фiнансових послуг (дiяльнiсть з надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв
кредитними установами). Строк дiї зазначеної Лiцензiї: з 08 жовтня 2009 року по 08 жовтня 2014
року. Рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг України вiд 16 вересня 2014 року № 2666 Установi надано Лiцензiю серiї АЕ
№199973, що подовжує дiяльнiсть з надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв.
Строк дiї Лiцензiї: з 09 жовтня 2014 року по 09 жовтня 2019 року. Розпорядженням
Нацкомфiнпослуг вiд 26 сiчня 2017 року №163 у зв'язку зi звуженням виду господарської
дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, Установi була переоформлена лiцензiя на дiяльнiсть з
надання фiнансових послуг (надання коштiв в позику, в тому числi на умовах фiнансового
кредиту). Початок дiї лiцензiї 09 жовтня 2014 року. Строк дiї Лiцензiї: безстроковий.
Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 26 вересня 2017 року №3856 Установi була видана
лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на надання послуг фiнансового лiзингу.
Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009
року № 768 (iз змiнами в редакцiї постанови КМУ вiд 18 серпня 2017 року №616), передбачено,
що предметом дiяльностi Установи є:
придбання, вiдчуження та здiйснення iнших операцiй з активами, зокрема iпотечними,
вiдповiдно до законодавства;
надання фiнансових кредитiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене, зокрема,
iпотечними активами;
управлiння iпотечними та iншими активами вiдповiдно до законодавства;
випуск, емiсiя цiнних паперiв та органiзацiя їх обiгу;
надання послуг з обслуговування мiжнародних кредитних лiнiй;
фiнансовий лiзинг стосовно об'єктiв житлової нерухомостi вiдповiдно до законодавства;
розроблення i впровадження методологiчних рекомендацiй, а також єдиних стандартiв,
норм i процедур з питань iпотечного кредитування та фiнансового лiзингу.
Установа має право здiйснювати з дотриманням вимог законодавства про фiнансовi послуги, у
тому числi щодо сумiщення надання певних видiв фiнансових послуг, такi операцiї:
надання фiнансових кредитiв фiнансовим установам з метою видачi iпотечних кредитiв
фiзичним особам на придбання (будiвництво) житла, зокрема на умовах iндивiдуального
житлового будiвництва;
надання фiнансових кредитiв фiнансовим установам з метою фiнансування будiвництва
житла;
набуття права власностi на об'єкти житлової нерухомостi з метою подальшої передачi
таких об'єктiв у фiнансовий лiзинг громадянам України та здiйснення розпорядження такими
об'єктами до повного викупу та вiдчуження.

Органи управлiння: органами управлiння Установи є наглядова рада i правлiння. Наглядова рада
утворюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Установа здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до затверджених наглядовою радою стратегiї та
бюджету Установи.
Середня кiлькiсть працiвникiв Установи станом на 30.06.2019 року: 80 (станом на 31.12.2018 р. 88).
2.

Економiчне середовище, в умовах якого Установа здiйснює свою дiяльнiсть

Свiтова економiка перебуває в зонi високих ризикiв. У I пiврiччi 2019 року Iндекс фiнансового
стресу (IФС) пiсля тимчасового зростання, зумовленого агресiєю Росiї у Керченськiй протоцi та
запровадженням на мiсяць воєнного стану в Українi, знизився та наблизився до свого
iсторичного мiнiмуму. Поступово рухалися вниз усi субiндекси. Суттєво знизився рiвень стресу
в банкiвському секторi, зокрема складова лiквiдностi. Зменшення субiндексу державних цiнних
паперiв зумовлено зростанням лiквiдностi державних єврооблiгацiй України. Валютний
субiндекс скоротився внаслiдок змiцнення курсу гривнi. За останнi тижнi Iндекс фiнансового
стресу не сигналiзував про суттєвi змiни умов на фiнансових ринках.
Житло стає доступнiшим, бо доходи населення пiдвищуються, а цiни - практично нi. Тому попит
на житло почав поступово зростати. Водночас нова пропозицiя тимчасово знизилася. Попри це
ринок близький до рiвноваги: немає нi ризикiв стрiмкого зростання цiн, нi загроз фiнансовiй
стабiльностi. Обсяги iпотечного кредитування зростають, проте ще замалi, щоб помiтно
впливати на ринок житлової нерухомостi. Обсяг введеного в експлуатацiю житла в
багатоквартирних будинках в Українi торiк знизився на 25.3% р/р. Так закiнчилася кiлькарiчна
тенденцiя наявностi на ринку вагомих тимчасових чинникiв: надлишкового попиту з боку
внутрiшньо перемiщених осiб у 2014-2015 роках та ажiотажної пропозицiї у 2016 - 2017 роках,
зумовленої змiною регуляторного середовища. Корекцiя пропозицiї нових помешкань була
прогнозованою. Вона свiдчить, що ринок повертається до норми, яку визначає макроекономiчна
ситуацiя в Українi. За оцiнками учасникiв ринку, кредити банкiв фiнансують лише менше 7-8%
угод первинного продажу житла, на вторинному ринку ця частка ще нижча. Цей сегмент
потроху розвивається: за I квартал 2019 року було видано 583 млн грн (+5.4% р/р) нових
iпотечних кредитiв фiзичним особам.
Криза 2014-2016 рокiв призвела до зростання частки ОВДП у структурi активiв банкiвського
сектору та ваги державних банкiв у ньому. Вiд початку кризи частка корпоративного кредитного
портфеля в чистих активах банкiв скоротилася на 17.2 в. п. i на кiнець квiтня становила 33.5%.
Головний рушiй - резервування банками кредитiв, якi пiдприємства перестали обслуговувати.
Найбiльше їх було зарезервовано у Приватбанку пiсля нацiоналiзацiї, а також в iнших
державних банках. Щоб залишитися платоспроможними пiсля резервування непрацюючих
кредитiв, держбанки неодноразово залучали капiтал вiд уряду у формi ОВДП. Тому на сьогоднi
вкладення банкiвського сектору в державнi цiннi папери вже перевищують обсяг корпоративних
кредитiв. Їхня частка зросла з 10.8% у 2013 роцi до 34.1% на кiнець квiтня 2019 року. Нинi
86.2% цiєї суми - це вкладення в ОВДП, а 11.0% - у депозитнi сертифiкати НБУ.
Системнi ризики у фiнансовому секторi перебувають на iсторично мiнiмальному рiвнi. Умови
сприятливi для роботи банкiв, база фондування впевнено зростає, кредитування фiзичних осiб
стрiмко розвивається, банкiвський сектор залишається прибутковим, добре капiталiзованим та
високолiквiдним. Попри сповiльнення української економiки, макроекономiчнi умови
залишаються сприятливими для роботи банкiв. Ключовим макроекономiчним ризиком для

фiнансової стабiльностi є пауза у спiвпрацi мiж Україною та МВФ. Вона здорожчує
рефiнансування державного боргу, зокрема на мiжнародних ринках приватного капiталу. Доступ
до них зараз критично необхiдний, адже Україна проходить перiод пiкових виплат за зовнiшнiм
боргом. Завершення виборчого циклу дасть змогу в найближчi мiсяцi переглянути поточну
програму спiвпрацi з МВФ або започаткувати нову. Фiнансовий стан домогосподарств та
бiзнесу полiпшується. Високi темпи зростання реальних доходiв населення зберiгаються третiй
рiк поспiль. Полiпшення споживчих настроїв у поєднаннi з вищими доходами стимулюють
населення брати бiльше кредитiв. Доходи компанiй також динамiчно зростають, рентабельнiсть
нормалiзувалася пiсля рiзкого вiдновлення пiсля кризи, а боргове навантаження залишається
переважно на прийнятному рiвнi. Загалом пiдприємства дедалi чiткiше декларують намiри
бiльше позичати на фiнансування iнвестицiй в основний та оборотний капiтал. Тим часом банки
стверджують, що готовi збiльшувати обсяги корпоративного кредитування. Частка
внутрiшнього фондування в зобов'язаннях банкiв продовжує зростати, зовнiшнi запозичення в
iноземнiй валютi становлять лише близько 11% вiд усiх зобов'язань сектору. Фiнустанови
продовжують погашати зовнiшнi борги, проте новi не залучають через їхню вiдносно високу
вартiсть i невисокий попит на кредити в iноземнiй валютi. Фондування залишається дуже
коротким, проте банки мають великi обсяги високоякiсних лiквiдних активiв на балансах - це
гарний запобiжник вiд проблем iз лiквiднiстю. Частка непрацюючих кредитiв на балансах банкiв
i надалi перевищує 50%. Щоправда, вона поступово знижується, але лише завдяки
статистичному ефектовi вiд зростання загального портфеля.
За даними Нацiонального банку України iнфляцiя знизиться до 6.3% до кiнця цього року та
досягне цiльового дiапазону вже на початку наступного року, а середньострокового цiльового
рiвня в 5% - наприкiнцi 2020 року. Визначальними факторами такого її сповiльнення будуть
жорсткi монетарнi умови та стримана фiскальна полiтика. Також серед основних чинникiв
подальшого зниження iнфляцiї є такi:
- зниження темпiв зростання заробiтних плат, рiвень яких поступово наближається до
вiдповiдного показника сусiднiх країн, в умовах послаблення iнтенсивностi мiграцiйних
процесiв;
- змiцнення обмiнного курсу гривнi в першому кварталi 2019 року, що гальмуватиме темпи
зростання цiн на непродовольчi товари;
- здешевлення газу на свiтових ринках, яке вiдображатиметься в змiнi цiн на внутрiшньому
ринку;
-збiльшення пропозицiї продовольчих товарiв як вiтчизняного, так i iноземного походження.
Базова iнфляцiя продовжить уповiльнюватися (до 5.0% у поточному роцi та 3.7% у наступних)
насамперед завдяки зменшенню тиску з боку сукупного попиту. Цiни на ринковi послуги все ще
зростатимуть найбiльше серед усiх компонентiв базового IСЦ, проте це зростання суттєво
уповiльниться вiдповiдно до динамiки заробiтних плат. Низька iмпортована iнфляцiя за помiрної
волатильностi курсу гривнi також буде сприяти зниженню як базової iнфляцiї, так i темпiв змiни
цiн на сирi продукти.
Зростання економiки України у 2019 роцi уповiльниться до 2.5% (пiсля 3.3% у 2018 роцi),
проте прискориться вже з наступного року (до 2.9% та 3.7% у 2020 - 2021 роках вiдповiдно). У
2019 роцi основними стримуючими факторами для економiчного зростання будуть:
- слабкий зовнiшнiй попит через уповiльнення зростання економiк ОТП;
- стримана фiскальна полiтика, визначена необхiднiстю погашення значних обсягiв
державного боргу;
- достатньо жорсткi монетарнi умови, необхiднi для приведення iнфляцiї до
середньострокової цiлi 5%;
- зниження врожаїв зернових i олiйних пiсля рекордних показникiв у 2018 роцi;

- полiтична невизначенiсть, пов'язана з подвiйними виборами, що уповiльнює iнвестицiйну
активнiсть.
Частково дiя цих факторiв буде компенсована полiпшенням умов торгiвлi, пов'язаним зi
зниженням цiн на природний газ та вищими, нiж минулого року, свiтовими цiнами на залiзну
руду. Основним драйвером економiчного зростання залишатиметься приватне споживання,
проте його зростання в поточному роцi уповiльниться до 4.7% на тлi зниження темпiв зростання
реальних доходiв домогосподарств - заробiтних плат, пенсiйних виплат, а також грошових
переказiв iз-за кордону. Зростання iнвестицiйної дiяльностi у 2019 роцi також уповiльниться (до
5.7%) через зростання полiтичної невизначеностi у рiк подвiйних виборiв, проте вже з
наступного року прискориться. На вiдмiну вiд 2018 року, експорт зростатиме завдяки
вiдновленню металургiї, проте обмежуватиметься уповiльненням попиту з боку країн ЄС та
Туреччини. Однак iмпорт зростатиме швидше, нiж експорт, для задоволення як iнвестицiйних,
так i споживчих потреб. Внесок чистого експорту у ВВП залишиться вiд'ємним.
Очiкується, що зниження iнфляцiйного тиску забезпечуватиме умови для поступового
пом'якшення монетарної полiтики. Незважаючи на зниження номiнальних процентних ставок в
умовах полiпшення iнфляцiйних очiкувань, реальнi ставки залишатимуться вiдносно високими.
Це забезпечуватиме достатньо жорсткi монетарнi умови для сповiльнення iнфляцiї до цiльового
рiвня в 2020 роцi. Наступнi кроки будуть залежати вiд реалiзацiї iнфляцiйних ризикiв та
полiпшення iнфляцiйних очiкувань.
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi в Українi, вiйськовi дiї у схiдному
регiонi та анексiя АР Крим призвели до рiзкого спаду в економiцi країни, нацiональна валюта
України знецiнилась у понад три рази. Все це призвело до того, що кiлькiсть дiючих банкiв в
Українi починаючи з 01.01.2014 зменшилась на 103 банкiвськi установи i станом на 30.06.2019
року становила 76 дiючих банкiв.
Установа є єдиною українською компанiєю другого рiвня, що займається
рефiнансуванням iпотечних кредиторiв (банкiв), якi надають забезпеченi iпотекою кредити.
Проблеми банкiвської системи мають негативний вплив на показники дiяльностi Установи. Так,
очищення банкiвської системи зумовило суттєве погiршення якостi кредитного портфелю
Установи, в основному за рахунок кредитiв, що видавались банками, якi наразi виведено з
ринку. В умовах банкiвської кризи Установа, як учасник фiнансового ринку, також зазнала
негативного впливу на свою дiяльнiсть. Так, станом на 30 червня 2019 року, кiлькiсть банкiвпартнерiв Установи зменшилась i становила 67 банкiвських установ. Починаючи з 2010 року
Державною iпотечною установою було видано банкам-партнерам за рiзними програмами
кредитування 3,8 млрд. грн.
Припинення функцiонування банкiв, визнаних неплатоспроможними, призвело до того, що:
- Установа вимушена самостiйно обслуговувати iпотечнi кредити, наданi громадянам України
на придбання окремого житла;
Установi не були повернутi фiнансовi кредити, наданi таким банкам для формування
портфелю iпотечних кредитiв та для завершення будiвництва доступного житла;
було суттєво обмежено доступ Установи до грошових коштiв, розмiщених на поточних
рахунках, вiдкритих в цих банках.
Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити
вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та
дiяльнiсть Установи.

3.

Облiкова полiтика

3.1.

Основа складання фiнансової звiтностi

Ця промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Промiжна фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до тисячi (тис.),
якщо не вказано iнше.
Для складання промiжної фiнансової звiтностi керiвництво виконує оцiнку вiдображених у
фiнансової звiтностi активiв, пасивiв, доходiв та витрат виходячи з концепцiї безперервного
функцiонування.
Промiжна фiнансова звiтнiсть станом на 30.06.2019 року складена на основi вiдповiдних
бухгалтерських регiстрiв, данi яких були належним чином скоригованi та рекласифiкованi з
метою їх об'єктивного уявлення, вiдповiдно до МСФЗ.
Установа має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатку, штампи i бланки iз своїм
найменуванням, веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
законодавства.
Заява про вiдповiднiсть
Промiжна фiнансова звiтнiсть Установи станом на 30.06.2019 року складена у вiдповiдностi з
МСФЗ в редакцiї Ради МСФЗ.
Подання фiнансової звiтностi
Установа подає звiт про фiнансовий стан в загальному порядку лiквiдностi. Взаємозалiк
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми в звiтi про
фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право
провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати
актив одночасно з урегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд буде здiйснюватися тiльки тодi, коли це вимагається
або дозволяється стандартом фiнансової звiтностi або iнтерпретацiєю, про що зазначено в
облiковiй полiтицi Установи.
Твердження, офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї.
Установа веде облiк своїх операцiй та подає звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства та
Статуту Установи. Промiжна фiнансова звiтнiсть станом на 30.06.2019 року пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.
Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем ДIУ, Державна iпотечна установа не має.
Промiжна фiнансова звiтнiсть станом на 30.06.2019 року розкриває всi вiдомi питання, якi мають
вiдношення до здатностi Установи продовжувати безперервну дiяльнiсть, у тому числi iстотнi
умови, подiї i плани керiвництва. В даний час не iснує планiв щодо скасування, лiквiдацiї або
якого-небудь iншого припинення дiяльностi Установи.

3.2.

Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та припущення

У процесi застосування облiкової полiтики Установи при визначеннi сум, визнаних у промiжнiй
фiнансовiй звiтностi, керiвництво використовує твердження та оцiночнi значення, найбiльш
суттєвi з яких поданi нижче.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво Установи оцiнює здатнiсть Установи здiйснювати безперервну дiяльнiсть та
задоволено тим, що Установа володiє ресурсами для продовження своєї дiяльностi в
найближчому майбутньому. Крiм того, керiвництву не вiдомо про наявнiсть невизначеностi, яка
може викликати значний сумнiв щодо можливостi Установи здiйснювати безперервну
дiяльнiсть. Таким чином, промiжна фiнансова звiтнiсть готується на пiдставi припущення про
безперервнiсть дiяльностi.
Також, керiвництво Установи вважає, що пiдготовка цiєї промiжної фiнансової звiтностi на
основi припущення, що Установа здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
є об?рунтованою, оскiльки Установа i уряд України вжили певних iнiцiатив, направлених на
покращення фiнансових показникiв дiяльностi та лiквiдностi Установи, включаючи, але не
обмежуючись наступним:
1. Здiйснення зовнiшнiх запозичень для впровадження Iнвестицiйного проекту "Забезпечення
житлом на умовах iпотечного кредитування або фiнансового лiзингу" (далi - Iнвестпроект).
Бюджетом на 2019 рiк передбачено надходження перших траншiв запозичення у обсязi 72,42
млн. EURO, або її еквiваленту, (орiєнтовно 2,426 млрд. грн.) пiд 4,5% рiчних та спрямування їх
для придбання житла та фiнансування його будiвництва. Бюджетом передбаченi доходи вiд
реалiзацiї Iнвестпроекту на загальну суму 163,85 млн. грн. та витрати на загальну суму 37,1 млн.
гривень.
2. Здiйсненням випуску та розмiщення цiнних паперiв ДIУ iз додатковим забезпеченням у
виглядi державної гарантiї 2019 року на загальну номiнальну вартiсть 4,9 млрд. грн. (ставка
запозичення 18% рiчних).
Загалом бюджетом на 2019 рiк передбачено збiльшення активiв ДIУ на кiнець планового перiоду
на 8 млрд. гривень, враховуючи здiйснення погашення ранiше випущених облiгацiй серiї Y2 iз
додатковим забезпеченням у виглядi державної гарантiї 2012 року на 1,0 млрд. гривень.
У 2019 роцi Установа запланувала спрямування власних та залучених коштiв на фiнансування
статутної дiяльностi та накопичення достатньої кiлькостi фiнансових ресурсiв на погашення в
груднi 2019 року облiгацiй, на загальну номiнальну вартiсть 1 млрд. грн., а також сплату
купонних зобов'язань за розмiщеними цiнними паперами ДIУ.
Власнi та залученi кошти Установа планує спрямувати на фiнансування статутної дiяльностi, а
саме:
надання громадянам України житла на умовах iпотечного кредитування або фiнансового
лiзингу (в т.ч. набуття права власностi на об'єкти житлової нерухомостi з метою подальшої
передачi таких об'єктiв у фiнансовий лiзинг громадянам України та здiйснення розпорядження
такими об'єктами до повного викупу та вiдчуження)
надання фiнансових кредитiв фiнансовим установам з метою видачi iпотечних кредитiв
фiзичним особам на придбання (будiвництво) житла, зокрема на умовах iндивiдуального

житлового будiвництва;
надання фiнансових кредитiв фiнансовим установам з метою фiнансування будiвництва
житла.
На думку керiвництва, поєднання вищезазначених заходiв та iнших дiй дасть можливiсть
Установi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ця фiнансова звiтнiсть не
мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї
вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов'язань, якi могли б знадобитися, якби
Установа була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв
Установа переглядає iндивiдуально значнi кредити та аванси на кожну дату складання звiту про
фiнансовий стан для того, щоб визначити, чи повиннi збитки вiд знецiнення вiдображатися у
звiтi про прибутки та збитки. Зокрема, керiвництво Установи застосовує припущення,
оцiнюючи розмiр i строки майбутнiх грошових потокiв для визначення суми збитку вiд
знецiнення. Такi оцiночнi значення базуються на припущеннях про ряд факторiв, i фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних, що призведе до майбутнiх змiн в резервi.
Кредити та аванси, якi були оцiненi в iндивiдуальному порядку i не вважаються знецiненими, а
також кредити, якi не є iндивiдуально матерiальними i аванси оцiнюються на загальнiй основi за
групами активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, для визначення
необхiдностi створення резерву для понесеного збитку, щодо якої iснує об'єктивне свiдчення
знецiнення, але вплив якого ще не є очевидним. У процесi оцiнки на сукупнiй основi
враховуються данi по кредитному портфелю (наприклад, рiвнi простроченої заборгованостi,
використання кредиту, коефiцiєнту вiдношення кредитiв до забезпечення i т.д.), припущення
щодо впливу концентрацiї ризику i економiчнi данi (в тому числi, рiвень безробiття, iндекси цiн
на нерухомiсть, ризик країни i результати рiзних iндивiдуальних груп).
Забезпечення за судовими процесами
Установа виступає в якостi позивача/вiдповiдача у численних судових процесах. Забезпечення
за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в
результатi негативних судових рiшень. Бiльш детальна iнформацiя про умовнi зобов'язання
наводиться у Примiтцi 25. Змiни оцiнок можуть суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть.
Бiзнес-модель з управлiння фiнансовими активами
Метою бiзнес-моделi Установи є утримання фiнансових активiв для одержання договiрних
грошових потокiв.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй iснує значна
ймовiрнiсть того, що буде отримано оподатковуваний прибуток, на який можуть бути зарахованi
збитки. Для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, яку можна визнати у фiнансовiй
звiтностi на пiдставi ймовiрних строкiв та розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку, а
також майбутнiх стратегiй податкового планування, необхiдно припущення.
3.3.

Iстотнi положення облiкової полiтики

(1)

Перерахунок сум в iноземнiй валютi

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України, що дiє на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiє на дату
складання звiту про фiнансовий стан. Всi рiзницi, що виникають у зв'язку з неторговою
дiяльнiстю, облiковуються за статтею "Iншi операцiйнi доходи" у звiтi про прибутки та збитки та
iнший сукупний дохiд.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за офiцiйними курсами Нацiонального банку України, чинними на дату
здiйснення первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в
iноземнiй валютi, перераховуються за офiцiйними курсами Нацiонального банку України,
чинними на дату визначення справедливої вартостi.
(2)

Фiнансовi iнструменти: первiсне визнання та подальша оцiнка

(i) Первiсне визнання
Установа визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий
стан тодi i лише тодi, коли Установа стає стороною договiрних положень щодо iнструмента.
Безумовна дебiторська та кредиторська заборгованiсть визнається як активи або зобов'язання
тодi, коли Установа стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право
одержати грошовi кошти або юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Активи, що придбаваються, та зобов'язання, що приймаються внаслiдок твердого зобов'язання
придбати або продати товари чи послуги, зазвичай не визнаються доти, доки як мiнiмум, одна зi
сторiн не виконає свою частину договору.
(ii) Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв
Установа пiд час первiсного визнання оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за
його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати
на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового
активу чи фiнансового зобов'язання. Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при
первiсному визнаннi зазвичай є цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть наданої або одержаної
компенсацiї).
(iii) Класифiкацiя фiнансових активiв
Установа класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю
через прибуток або збиток, на основi обох таких критерiїв:
- бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами; та
- установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання

обох зазначених нижче умов:
-фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв; i
- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд.
(iv) Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Установа класифiкує всi фiнансовi зобов'язання як такi, що у подальшому оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, за винятком:
- фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi оцiнюються за
справедливою вартiстю;
- фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового активу
критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi;
- договорiв фiнансової гарантiї;
- зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової.
(v) Перекласифiкацiя
Установа здiйснює перекласифiкацiю всiх охоплених вiдповiдними змiнами фiнансових активiв
тодi й лише тодi, коли вона змiнює свою бiзнес-модель управлiння фiнансовими активами,
Установа не проводить перекласифiкацiї жодних фiнансових зобов'язань.
(3)

Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань

(i) Фiнансовi активи
Установа припиняє визнання фiнансового активу тодi i лише тодi, коли:
- спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або
- вона передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення
визнання.
Якщо внаслiдок передавання вiдбувається припинення визнання фiнансового активу в цiлому,
але передавання тягне за собою одержання Установою нового фiнансового активу або взяття
нею на себе нового фiнансового зобов'язання або зобов'язання з обслуговування, то Установа
визнає новий фiнансовий актив, нове фiнансове зобов'язання або зобов'язання з обслуговування
за справедливою вартiстю.

При припиненнi визнання фiнансового активу в цiлому рiзниця мiж:
- балансовою вартiстю (визначеною на дату припинення визнання) та
- одержаною компенсацiєю (включаючи всi одержанi новi активи мiнус усi прийнятi новi
зобов'язання)
визнається в прибутку чи збитку.
(ii) Фiнансовi зобов'язання
Установа виключає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого звiту
про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання,
передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його виконання.
Обмiн борговими iнструментами з суттєво вiдмiнними умовами мiж iснуючим позичальником та
Установою облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання й визнання нового
фiнансового зобов'язання. Подiбним чином i значна модифiкацiя умов iснуючого фiнансового
зобов'язання або його частини (незалежно вiд того, чи пов'язана ця змiна з фiнансовими
труднощами боржника) облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та
визнання нового фiнансового зобов'язання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), яке було погашене або передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю,
включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнається в
прибутку або збитку.
(4)

Зменшення корисностi

Установа визнає резерв для фiнансових активiв (коштiв на поточних рахунках, депозитах,
придбаних державних цiнних паперiв, кредитiв, операцiй з фiнансового лiзингу, договорiв
фiнансової гарантiї, iншої дебiторської заборгованостi тощо), до яких застосовуються вимоги
щодо очiкуваних кредитних збиткiв.
Очiкуванi кредитнi збитки - це зважена за ймовiрнiстю оцiнка кредитних збиткiв (тобто
теперiшня вартiсть усiх недоотриманих сум грошових коштiв за весь очiкуваний строк дiї
фiнансового iнструмента). Недоотриманi суми грошових коштiв - це рiзниця мiж грошовими
потоками, що належать до сплати Установi згiдно з договором, i грошовими потоками,
одержання яких Установа очiкує. Оскiльки очiкуванi кредитнi збитки враховують суму i
строковiсть платежiв, кредитний збиток виникає навiть у тому разi, коли Установа очiкує
одержання платежу в повному обсязi, але пiзнiше договiрного строку його сплати.
Установа оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у
розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту,
якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного
визнання.
Станом на звiтну дату Установа визнає як резерв пiд збитки за придбаними або створеними
кредитно-знецiненими фiнансовими активами лише кумулятивнi змiни в розмiрi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу з моменту первiсного визнання.
Установа визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi) як
прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку.

Процедура розрахунку та визначення очiкуваних кредитних збиткiв, що передбачає оцiнку
ймовiрностi настання збиткових подiй на кожну звiтну дату та здiйснення вiдрахувань до
резерву вiдповiдно до оцiненої ймовiрностi, визначено у внутрiшньому нормативному документi
Установи.
(5)

Метод ефективного вiдсотка

Процентний дохiд розраховується за методом ефективного вiдсотка. Розрахунок здiйснюється
шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової вартостi фiнансового
активу за винятком:
- придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв. До таких фiнансових
активiв Установа застосовує вiдкориговану на кредитний ризик ефективну ставку вiдсотка до
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання.
- фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
активами, але згодом стали кредитно-знецiненими фiнансовими активами. До таких фiнансових
активiв Установа застосовує ефективну ставку вiдсотка до амортизованої собiвартостi
фiнансового активу в наступних звiтних перiодах.
(6)

Прибутки та збитки

Прибуток або збиток за фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням, що оцiнюється за
справедливою вартiстю, визнається в прибутку чи збитку за винятком випадкiв, коли:
- вiн є частиною вiдносин хеджування;
- вiн є iнвестицiєю в iнструмент власного капiталу, а Установа прийняла рiшення враховувати
прибутки та збитки за такою iнвестицiєю у складi iншого сукупного доходу;
- вiн є фiнансовим зобов'язанням, призначеним як таке, що оцiнюється за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток;
- вiн є фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд.
Прибуток або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю та
не є частиною вiдносин хеджування, визнається в прибутку або збитку в момент припинення
визнання фiнансового активу, його перекласифiкацiї, у процесi амортизацiї або для визнання
прибутку або збитку вiд зменшення корисностi.
Прибуток або збиток за фiнансовим зобов'язанням, що оцiнюється за амортизованою
собiвартiстю та не є частиною вiдносин хеджування, визнається в прибутку або збитку при
припиненнi визнання фiнансового зобов'язання та у процесi амортизацiї.
Установа вiдображає прибуток або збиток за фiнансовим зобов'язанням, призначеним як таке,
що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, у такому порядку:
- сума змiни справедливої вартостi фiнансового зобов'язання, обумовлена змiнами кредитного
ризику за таким зобов'язанням, вiдображається в iншому сукупному доходi;
-залишок суми змiни справедливої вартостi зобов'язання вiдображається в прибутку або збитку.
Прибуток або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, визнається в iншому сукупному доходi, окрiм прибутку чи збитку вiд
зменшення корисностi та прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць доти, доки не вiдбудеться
припинення визнання або перекласифiкацiя фiнансового активу.
(7)

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв

Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми в звiтi

про фiнансовий стан (баланс) здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене
право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або
реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Це, як правило, не виконується
щодо генеральних угод про взаємозалiк, i вiдповiднi активи i зобов'язання вiдображаються в
балансi в повнiй сумi.
(8)

Оренда

Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ?рунтується на аналiзi
змiсту угоди. При цьому потрiбно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання
конкретного активу або активiв i чи переходить право користування активом в результатi даної
угоди.
(i)

Установа як орендар

Оренда, за якою до Установи не переходять практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованими активами, вважається операцiйною орендою. Платежi з операцiйної
оренди визнаються як витрати у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд рiвними
частинами протягом термiну строку оренди менше 12 мiсяцiв та оренди, за якою базовий актив
має низьку вартiсть (не бiльше 30 тис. грн). В такому випадку актив з права користування та
орендне зобов'язання в балансi не визнаються.
Установа визнає у фiнансовiй звiтностi актив у виглядi права на використання та орендне
зобовязання на пiдставi дисконтованих орендних платежiв зважаючи на строк оренди бiльше 12
мiсяцiв. Установа використовує модель "право на використання", вiдображає амортизацiю та
вiдсотковi витрати протягом строку оренди. До первiсної вартостi активу включаються прямi
витрати та витрати на вiдновлення активу. Для визначення ставки дисконтування Установа
використовує офiцiйнi статистичнi данi НБУ (bank.gov/ua/control/uk/allinfo).Ставка вiдсотка в
орендi - це вiдсоткова ставка довгострокового кредитування, яку заплатила б Установа, щоб
запозичити на строк оренди необхiднi кошти для отримання активу у виглядi права на
використання.
(ii)

Установа як орендодавець

Договори оренди, за якими у Установи залишаються практично всi ризики i вигоди вiд
володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi
при укладеннi договорiв операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого
активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Умовнi
платежi по орендi визнаються як виручка в тому перiодi, в якому вони були отриманi.
(9)

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв включають
грошовi кошти в касi та депозити в банках на вимогу чи з початковим термiном розмiщення 3
мiсяцi або менше.
(10)

Основнi засоби

Основнi засоби (включаючи обладнання, яке утримується за договорами операцiйної оренди,
вiдповiдно до яких Установа виступає в якостi орендодавця) вiдображаються за первiсною
вартiстю, без урахування витрат на повсякденне обслуговування, за вирахуванням накопиченої

амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. Змiни очiкуваного термiну корисного
використання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу амортизацiї,
залежно вiд ситуацiї, i враховуються як змiни оцiночних значень.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом з метою списання вартостi основних
засобiв до їх залишкової вартостi протягом очiкуваного термiну корисного використання. Земля
не амортизується. Очiкуванi термiни корисного використання наступнi:
а.
б.
в.
г.
д.

Будiвлi
Передавальнi пристрої
Меблi та обладнання
Комп'ютери
Транспортнi засоби

20 рокiв
10 рокiв
5 рокiв
5 рокiв
5 рокiв

Припинення визнання об'єкта основних засобiв вiдбувається у разi його вибуття або якщо його
використання не пов'язане з отриманням майбутнiх економiчних вигод. Дохiд або витрати, що
виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою
виручкою вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу), визнаються в звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд за той рiк, в якому було припинено визнання, за статтею "Iншi
операцiйнi доходи".
(11)

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Установи включають вартiсть програмного забезпечення.
Нематерiальний актив визнається тiльки в тому випадку, якщо його первiсна вартiсть може бути
достовiрно визначена, й iснує висока ймовiрнiсть отримання Установою очiкуваних майбутнiх
економiчних вигод, пов'язаних з його використанням.
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, спочатку оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного
визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом
строку корисного використання. Перiод i метод амортизацiї нематерiальних активiв з
обмеженим строком корисного використання переглядаються принаймнi щорiчно в кiнцi
кожного звiтного року. Змiна очiкуваного строку корисного використання або очiкуваної
структури споживання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом, вiдображається у
фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i
враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з
обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй
категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу.
Амортизацiя розраховується з використанням лiнiйного методу списання вартостi
нематерiальних активiв до їх залишкової вартостi протягом очiкуваного термiну корисного
використання:
Строк корисного використання на програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи складає
вiд 2 до 10 рокiв, вiдповiдно норма амортизацiї - вiд 10% до 50% щорiчно.

(12)

Знецiнення нефiнансових активiв

На кожну звiтну дату Установа визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi
ознаки iснують або якщо необхiдно виконати щорiчну перевiрку активу на знецiнення, Установа
проводить оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою
з наступних величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки,
за вирахуванням витрат на продажах, або вартостi використання активу. Якщо балансова
вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки перевищує суму очiкуваного
вiдшкодування, актив вважається знецiненими i списується до суми вiдшкодування. Вартiсть
використання активу оцiнюється шляхом приведення очiкуваних грошових надходжень до
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає
поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi даному активу. При визначеннi
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продажах використовується вiдповiдна модель
оцiнки. Данi розрахунки пiдкрiплюються коефiцiєнтами оцiнки, котируваннями цiн на акцiї
дочiрнiх компанiй, якi обертаються на бiржi або iншими доступними iндикаторами справедливої
вартостi.
На кожну звiтну дату Установа визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу, за винятком гудвiлу, бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є,
Установа визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi
потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала
мiсце змiна в припущеннях, що використовуються для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування активу, з моменту останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення має
обмежений характер, тобто балансова вартiсть активу не повинна перевищувати суму
очiкуваного вiдшкодування i балансової вартостi, яка була б визначена за вирахуванням
амортизацiї, якби в попереднiх перiодах не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке
вiдновлення визнається у звiтi про прибутки та збитки.
(13)

Резерви

Резерви визнаються, якщо Установа має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
що виникло в результатi минулої подiї, iснує висока ймовiрнiсть вiдтоку економiчних вигод для
погашення зобов'язання, i сума таких зобов'язань може бути надiйно оцiнена. Витрати за
резервами, вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за
вирахуванням компенсацiї за статтею "Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв".
(14)

Оподаткування

(i) Поточнi податки
Податковi активи та зобов'язання за поточними податками за поточнi i попереднi перiоди
оцiнюються як очiкувана сума, що має бути вiдшкодована податковими органами або сплачена
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для
розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi або фактично прийнятi на дату складання
звiту про фiнансовий стан.
(ii) Вiдстроченi податки
Вiдстрочений податок визнається на дату складання звiту про фiнансовий стан стосовно
тимчасових рiзниць мiж оподатковуваною базою активiв та зобов'язань та їх балансовою

вартiстю з метою складання фiнансової звiтностi. Вiдстрочене податкове зобов'язання
визнається стосовно всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, перенесеними на
майбутнi перiоди невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими
збитками, тiєю мiрою, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк цих тимчасових рiзниць, перенесених
невикористаних податкових пiльг i невикористаних податкових збиткiв.
Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу повторно аналiзується на кожну дату
складання звiту про фiнансовий стан i знижується, якщо отримання достатнього
оподатковуваного прибутку, що дозволить використати всi або частину вiдстрочених
податкових активiв, бiльше не є ймовiрним. Невизнанi вiдстроченi податковi активи повторно
аналiзуються на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i визнаються в тiй мiрi, в якiй
стає ймовiрним, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить вiдшкодувати вiдстроченi
податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, що будуть
застосовуватись протягом перiоду реалiзацiї активу чи врегулювання зобов'язання на пiдставi
податкових ставок (та податкового законодавства), якi були прийнятi або фактично прийнятi
станом на дату складання звiту про фiнансовий стан.
Поточний податок i вiдстрочений податок пов'язанi зi статтями, визнаними безпосередньо у
складi капiталу, визнаються у складi капiталу, а не в звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, якщо є юридично
закрiплене право взаємозалiку поточних податкових активiв та поточних податкових
зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж компанiї-платника податкiв та
податкового органу.
(15)

Вiдрахування частини чистого прибутку (доходу)

Вiдрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними
унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями регулюється положеннями статтi 111 Закону
України вiд 21 вересня 2006 року № 185-V "Про управлiння об'єктами державної власностi"
(далi - Закон № 185).
Згiдно iз Законом № 185 державнi унiтарнi пiдприємства та їх об'єднання у разi отримання
прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за вiдповiдний перiод сплачують
його частину до державного бюджету.
Порядок вiдрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними
унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 23 лютого 2011 року № 138. Вiдповiдно до пункту 1 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 24.04.2019 № 363 "Про внесення змiни до пункту 1 Порядку вiдрахування до
державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними
пiдприємствами та їх об'єднаннями та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов
Кабiнету Мiнiстрiв України" з 1 сiчня 2019 року норматив вiдрахування до бюджету збiльшився
з 75 вiдсоткiв до 90 вiдсоткiв для пiдприємств, обсяг чистого прибутку яких фактично у
вiдповiдному звiтному перiодi становить бiльше 50,0 млн. грн., i 50 вiдсоткiв - для iнших

пiдприємств.
Вiдповiдно до Закону № 185 Установа сплачує до державного бюджету 50% вiд суми
отриманого чистого прибутку Установи. Норматив вiдрахувань змiнюється вiдповiдною
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України.
(16)

Звiтнiсть за сегментами

Установа здiйснює дiяльнiсть в одному економiчному сегментi - iпотечне кредитування та
одному географiчному сегментi - Україна. Вiдповiдно iнформацiя за сегментами не надається.
(1)

Умовнi зобов'язання i активи

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до
фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує
достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд.
3.4.

Запровадження нових або переглянутих стандартiв та розяснень

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений 13 сiчня 2016 року i набуває чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Новий стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про
оренду. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з
моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi
платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує
класифiкацiю оренди в якостi операцiйної або фiнансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17,
i замiсть цього вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi
будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном
дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б)
амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням в звiтi про
прибутки i збитки. Вiдносно облiку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по сутi, зберiгає
вимоги до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким чином, орендодавець продовжує
класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, порiзному вiдображати їх в звiтностi. Установа здiйснила попередню оцiнку впливу вiдповiдного
стандарту на фiнансову звiтнiсть ДIУ. При переходi на МСФО 16 Установа як орендар не
застосовувала єдину модель облiку оренди, так як строк оренди не перевищує 12 мiсяцiв
(параграф 5 МСФЗ 16). Установа визнаватиме оренднi платежi як витрати на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди в 2019 роцi.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть при вiдображеннi податку на прибуток"
(випущено 7 червня 2017 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2019 року або пiсля цiєї дати).
КТМФЗ (IFRIC) 23 мiстить керiвництво з облiку поточного та вiдстроченого податку, але не
мiстить рекомендацiй про те, як вiдображати вплив невизначеностi. У роз'ясненнi уточнюється,
як застосовувати вимоги визнання i оцiнки в КТМФЗ (IFRIC) 23 при наявностi невизначеностi в
вiдображеннi податку на прибуток. Установа повинний вирiшити, чи розглядати кожен випадок

невизначеностi податкового облiку окремо або разом з одним або декiлькома iншими випадками
невизначеностi, в залежностi вiд того, який пiдхiд дозволяє найкращим чином прогнозувати
дозвiл невизначеностi. Установа повинна виходити з припущення про те, що податковi органи
будуть проводити перевiрку сум, якi вони мають право перевiряти, i при проведеннi перевiрки
будуть мати всю повноту знань щодо вiдповiдної iнформацiї. Якщо Установа приходить до
висновку про малоймовiрнiсть прийняття податковими органами рiшення з конкретного
питання, щодо якого iснує невизначенiсть при вiдображеннi податку, наслiдки невизначеностi
будуть вiдображатися у визначеннi вiдповiдного оподатковуваного прибутку або збитку,
податкових баз, невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг або
податкових ставок за допомогою використання або найбiльш ймовiрного значення, або
очiкуваного значення, в залежностi вiд того, який метод Установа вважає найбiльш вiдповiдним
для прогнозування дозволу невизначеностi. Установа вiдобразить ефект змiни фактiв i обставин
або появи нової iнформацiї, що впливає на судження або оцiночнi значення, використання яких
потрiбно згiдно з роз'ясненням, як змiна облiкових оцiнок. Приклади змiн фактiв i обставин або
нової iнформацiї, яка може привести до перегляда судження або оцiнки, включають, в тому
числi, але не обмежуючись цим, перевiрки або дiї податкових органiв, змiни правил,
встановлених податковими органами, або закiнчення строку дiї права податкових органiв на
перевiрку або повторну перевiрку конкретного питання щодо вiдображення податку на
прибуток. Вiдсутнiсть згоди або незгоди податкових органiв з окремим рiшенням з конкретного
питання щодо вiдображення податку, за вiдсутностi iнших фактiв, швидше за все, не буде
представляти собою змiну фактiв i обставин або нову iнформацiю, яка впливає на судження i
оцiночнi значення згiдно з роз'ясненням. В даний час Установа проводить оцiнку того, як
роз'яснення вплине на його фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСБО (IAS) 23 включають чiтку вказiвку про те, що кредити та позики, отриманi
спецiально для фiнансування конкретного активу, виключаються з загальної вартостi
запозичень, допущених до капiталiзацiї лише до кiнця певного об'єкта значною мiрою. Наразi
Установа оцiнює вплив змiн, на фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Змiна, зменшення та врегулювання пенсiйного плану" (видано 7
лютого 2018 i вступають в силу для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї
дати).
Цi поправки вказують, як визначити пенсiйнi витрати в разi змiни в пенсiйному планi з
встановленими платежами. Коли план коригується (змiна, скорочення або врегулювання),
вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 19, необхiдно переглянути чистi зобов'язання або актив за
встановленими платежами. Цi поправки вимагають застосування оновлених припущень для цiєї
переоцiнки з метою визначення вартостi послуг поточного перiоду та чистi вiдсотки на залишок
у звiтному перiоду пiсля змiни програми. До внесення Поправок, МСБО (IAS) 19 не включає
вказiвок щодо визначення цих витрат за перiод пiсля змiни плану. Очiкується, що вимога щодо
використання оновлених припущень є надання корисної iнформацiї користувачам фiнансової
звiтностi. Наразi Установа оцiнює вплив змiн, на фiнансову звiтнiсть.
Очiкується, що новi стандарти i роз`яснення не будуть мати значного впливу на дiяльнiсть
Установи
4.

Процентнi та аналогiчнi доходи
1 пiврiччя 2019

Проценти за кредитами фiзичним особам

19 451

1 пiврiччя 2018
26 478

Проценти за фiнансовим лiзингом
Проценти за державними цiнними паперами
Проценти за строковими депозитами
Проценти за залишками на поточних рахунках
5.

96
94 022
20 563
134 132

Процентнi та аналогiчнi витрати
1 пiврiччя 2019

Проценти за випущеними
борговими цiнними паперами
Проценти за кредитами банкiв

6.

9 023
10 074
108
45 683

1 пiврiччя 2018

(204 557)
(14 099)
(218 656)

Чисте збiльшення/зменшення резервiв пiд знецiнення активiв
1 пiврiччя 2019
14 933
80 978

Кредити фiзичним особам
Кредити банкам
Заборгованiсть фiзичних осiб за майно
(квартиру), що передано у фiнансовий лiзинг
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi
Державнi цiннi папери
Iнша дебiторська заборгованiсть
7.

(234 299)
(234 299)

1 пiврiччя 2018
-

(6 938)
(1018)
115
(18)
88 052

-

Iншi доходи
1 пiврiччя 2019

Дохiд вiд передачi майна (квартир, житло)
у фiнансовий лiзинг
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв
(автомобiлi)
Штрафи та пенi
Iншi

1 пiврiччя .2018

46 650

-

315
940
211
48 116

377
122
499

Установа у 1 пiврiччi 2019 року почала активно передавати житло на умовах фiнансового
лiзингу згiдно Порядку забезпечення Державною iпотечною установою полiцейських та осiб
рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту житлом на умовах фiнансового
лiзингу, затвердженого Постановою КМУ вiд 14.11.2018 №1201. У 1 пiврiччi 2019 року було
передано 49 квартир на загальну суму 46 650 тис грн. Станом на 30.06.2019 року передано 50
квартир у фiнансовий лiзинг.
У 1 пiврiччi 2019 року Установа через аукцiон Товарна бiржа "Українськi контракти"
реалiзувала 3 автомобiлi на загальну суму 378 тис.грн., в т.ч.ПДВ на суму 63 тис.грн. Строк
використанна автомобiлiв в Установi склав бiльше 10 рокiв.
8.

Витрати на персонал
1 пiврiччя 2019

1 пiврiччя 2018

Оплата працi персоналу
Резерв вiдпусток
Вiдрахування ЄСВ
9.

(13 778)
(544)
(2 474)
(16 796)

Iншi витрати
1 пiврiччя 2019

Собiвартiсть придбаного майна
(квартир, житло) для передачi
у фiнансовий лзинг
(46 650)
Собiвартiсть реалiзованих
необоротних активав (автомобiлi)
(60)
Витрати на обслуговування
iпотечних кредитiв
(481)
Оренда примiщення,
автомобiльної стоянки та обладнання
(2 762)
Аудиторськi прослуги
(2 320)
Вiдрахування профспiлковiй органiзацiї
(567)
Судовий збiр
(440)
Плата за надання державних гарантi
(199)
Матерiальнi витрати
(379)
Послуги депозитарiю
(293)
Послуги по органiзацiї торгiвлi
та зберiганню ЦП
(390)
Витрати на утримання основних
засобiв та їх поточний ремонт
(41)
Витрати на вiдрядження
(33)
Послуги зв'язку
(142)
Послуги банку
(17)
Нотарiальнi послуги
(120)
Iншi
(578)
(55 472)
10.

(8 784)
(451)
(1 882)
(11 117)

1 пiврiччя 2018

(1 669)
(2 065)
(363)
(752)
(299)
(479)
(188)
(28)
(155)
(232)
(124)
(10)
(2)
(693)
(7 059)

Податок на прибуток

Нижче представленi компоненти витрат з податку на прибуток станом на 30 червня 2019 року та
30 червня 2018 року:
1 пiврiччя 2019
Поточний податок
поточний податок на прибуток

-

1 пiврiччя 2018
(2 474)
(2 474)

Облiковою полiтикою ДIУ передбачено проведення вiдстрочених податкових активiв та
зобовязань 1 раз на рiк (перед складанням рiчної фiнансової звiтностi). У Звiтi про сукупний
дохiд за 1 пiврiччя 2019 року витрат з податку на прибуток не вiдображено. За 1 пiврiччя 2019
року отримано вiд'ємний фiнансовий результат 21 986 тис.грн.(за 1 пiврiччя 2018 року вiдємний результат 206 602 тис.грн., податок на прибуток - 2 474 тис.грн.)

Ефективна ставка податку на прибуток в 2019 - 18% (2018 - 18%).
11.

Грошовi кошти та їх еквiваленти
30.06.2019

Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi
Депозитнi рахунки в нацiональнiй валютi
Резерв пiд знецiнення
12.

31.12.2018

107 968
0
(1 079)
106 889

6 206
10
(62)
6 154

Частина чистого прибутку, що перераховується до бюджету
30.06.2019

Прибуток за звiтний перiод
Нараховано частину чистого прибутку
(норматив вiдрахувань 50% у 2019р.,
норматив вiдрахувань 75% у 2018р.)
Сплачено до бюджету частину чистого прибутку
13.

31.12.2018

(21 986)

(209 076)

-

(1 404)
10 503

Кредити

Кредити фiзичних осiб
Кредити банкiв
Заборгованiсть фiзичних осiб за майно
(квартиру), що передано у фiнансовий лiзинг
Резерв пiд знецiнення

30.06.2019
271 907
2 971 631
46 572
3 290 110
(3 099 916)
190 194

31.12.2018
334 784
3 052 610
389
3 387 783
(3 188 890)
198 893

До складу кредитiв банкiв станом на 30.06.2019 року входять:
розрахунки за кредитами з банками, визнаними неплатоспроможними, та якi знаходяться
в стадiї лiквiдацiї, на загальну суму 2 971 631 тис. грн. (31 грудня 2018 року - 3 052 610 тис.
грн.).
Резерв пiд знецiнення за кредитами
Кредити фiзичних осiб Кредити банкiв
31 грудня 2018 року
Витрати за 1 пiврiччя 2019 року
Списання
Використання/сторнування
30 червня 2019 року

14.

(136 222)
14 934
(121 288)

(3 052 610)
1174
79 805
(2 971 631)

Фiнансовий лiзинг
(58)
(6 939)
(6 997)

Усього

(3 188 890)
(6 939)
1174
94 739
(3 099 916)

Державнi цiннi папери

Державнi цiннi папери станом на 30.06.2019 року представленi як поточнi фiнансовi iнвестицiї
на загальну суму 840 930 тис. грн., а саме:
iменнi бездокументарнi короткостроковi дисконтнi ОВДП України, мiжнародний

iдентифiкацiйний номер UA4000201768, UA4000202295, UA4000203319, UA4000203624,
UA4000203830 загальною вартiстю 840 930 тис. грн., в кiлькостi 862 900 штук, номiнальною
вартiстю 1 тис. грн. кожна, емiтованi Мiнiстерством фiнансiв України. Термiн погашення друге
пiврiччя 2019 року.
30.06.2019
31.12.2018
Сума
ОВДП України
Резерв пiд знецiнення
15.

Ставка, %

840 930
(126)
840 804

Сума

18

1 603 945
(240)
1 603 705

30.06.2019

31.12.2018

Ставка, %
18

Iншi активи

Квартири, утримуванi для продажу,
фiнансового лiзiнгу
Податок на прибуток
Розрахунки з банками за
обслуговування кредитiв
Розрахунки з бюджетом за частиною
чистого прибутку
Розрахунки за нарахованими доходами
Iнша дебiторська заборгованiсть
Резерв пiд знецiнення

181 852
3 896
5
9 099
2425
1 455
(22)
198 709

0
3 896
4
9 099
1 877
1 937
(4)
16 809

Вiдповiдно до Порядку забезпечення Державною iпотечною установою полiцейських та осiб
рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту житлом на умовах фiнансового
лiзингу, затвердженого Постановою КМУ вiд 14.11.2018 №1201 (далi - Порядок), Установа
купувала квартири (житло), якi переданi або в подальшому будуть переданi у фiнансовий лiзинг.
Установа, взаємодiючи з МВС України, структруними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї
України та Державної служби з надзвичайних ситуацiй, отримує перелiк необхiдного житла та
заяви вiд полiцейських та осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту
(заявники), якi виявили бажання отримати його у фiнансовий лiзинг. Вiдповiдно до перелiку
необхiдного житла Установа купує квартири, якi зазначенi в заявi (заявникiв). Вибiр житла та
його продавця здiйснюється заявником, який має право на забезпечення житлом на умовах
фiнансового лiзингу, вiдповiдно до вимог Порядку або за результатами конкурсiв, проведених
комiсiєю ДIУ з вiдбору проектiв житлового будiвництва, вiдповiдно Положення ДIУ про
комiсiю з вiдбору проектiв житлового будiвництва для забезпечення житлом полiцейських та
осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту.
З метою реалiзацiї Порядку Установою було затверджено Процедуру надання Державною
iпотечною установою полiцейським та особам рядового i начальницького складу служби
цивiльного захисту житла у фiнансовий лiзинг вiд 29 грудня 2018 р. № 136/2, якою було
регламентовано порядок придбання та передача житла у фiнансовий лiзинг.
На балансi ДIУ станом на 30.06.2019 року облiковується 180 квартир на загальну суму 181 852
тис.грн., якi в подальшому будуть переданi у фiнансовий лiзинг полiцейським та особам
рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, iншим громадянам України.
Вiдсоткова ставка винагороди ДIУ за програмою забезпечення Державною iпотечною
установою полiцейських та осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту

житлом на умовах фiнансового лiзингу згiдно з Постановою КМУ вiд 14.11.2018 №1201 складає
3,8%, вiдсоткова ставка винагороди при передачi у фiнансовий лiзинг квартир (житла) для iнших
громадян України - 15,3%.
У 1 пiврiччi 2019 року було передано у фiнансовий лiзинг полiцейським та особам рядового i
начальницького складу служби цивiльного захисту 49 квартир на загальну суму 46 650 тис грн.
(Примiтка 7).
16.

Нематерiальнi активи

Первiсна вартiсть
Залишок на 31 грудня 2018 року
надходження
вибуття
Залишок на 30 червня 2019 року
Накопичена амортизацiя
Залишок на 31 грудня 2018 року
амортизацiйнi вiдрахування
вибуття
Залишок на 30 червня 2019 року
Чиста балансова вартiсть
Залишок на 31 грудня 2018 року
Залишок на 30 червня 2019 року
17.

3 279
3 279
(3 225)
(16)
(3 241)
54
38

Основнi засоби
Будинки,
споруди

Первiсна вартiсть
Залишок на 31.12.2018 року
надходження
вибуття
Залишок на 30.06.2019 року
Накопичена амортизацiя
Залишок на 31.12.2018 року
-амортизацiйнi вiдрахування
-вибуття
Залишок на 30.06.2019 року
Чиста балансова вартiсть
Залишок на 31.12.2018 року
Залишок на 30.06.2019 року

Машини
Транспортнi
та обладнання
засоби

Iншi основнi
засоби

Разом

395
395

3 610
13
3 623

1 245
3 335
(297)
4283

20
20

5 270
3348
(297)
8 321

(271)
(7)
-

(2 645)
(100)
-

(1 245)
(65)
297

(20)
-

(4 181)
(172)
297

(20)

(4 056)

-

1 089
4265

(278)

(2 745)

124
117

(1 013)

965
878

0
3 270

Станом на 30 червня 2018 року Установа не має основних засобiв, на якi обмеженi права
власностi та основних засобiв, що переданi у заставу для забезпечення зобов'язань.
18.

Випущенi борговi цiннi папери

Облiгацiї, гарантованi державою

30.06.2019
3 649 649
3 649 649

31.12.2018
3 649 567
3 649 567

Станом на 30 червня 2019 року у складi випущених боргових цiнних паперiв:
iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї "Y2" в кiлькостi 10000 штук, номiнальною вартiстю 100
тис. грн. кожна, на загальну суму 1 000 000 тис. грн., з додатковим забезпеченням у виглядi
Державної гарантiї, яку надано Кабiнетом Мiнiстрiв України 23 листопада 2012 року № 1501003/119. Термiн погашення грудень 2019 року.
iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї "В3", "С3", "D3" в кiлькостi 27 934 штук, номiнальною
вартiстю 100 тис. грн. кожна, на загальну суму 2 649 649 тис. грн., з додатковим забезпеченням у
виглядi Державної гарантiї, яку надано Кабiнетом Мiнiстрiв України 26 грудня 2013 року
№15010-03/128.
Станом на 31 грудня 2018 року у складi випущених боргових цiнних паперiв:
iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї "Y2" в кiлькостi 10000 штук, номiнальною вартiстю 100
тис. грн. кожна, на загальну суму 999 918 тис. грн., з додатковим забезпеченням у виглядi
Державної гарантiї, яку надано Кабiнетом Мiнiстрiв України 23 листопада 2012 року № 1501003/119
iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї "В3", "С3", "D3" в кiлькостi 27 934 штук, номiнальною
вартiстю 100 тис. грн. кожна, на загальну суму 2 649 649 тис. грн., з додатковим забезпеченням у
виглядi Державної гарантiї, яку надано Кабiнетом Мiнiстрiв України 26 грудня 2013 року
№15010-03/128.
Станом на 30.06.2019 року непокритий збиток Установи становить 4 671 736 тис. грн. (станом на
31.12.2018 року - 4 649 750 тис. грн.)
На Установу накладаються обмеження, що стосуються випуску цiнних паперiв. Максимальний
можливий розмiр зобов'язань за борговими цiнними паперами, крiм гарантованих державою,
складає (4 671 736) тис. грн. (31 грудня 2018 року - (4 649 750) тис. грн.), за борговими цiнними
паперами, гарантованими державою - без обмежень.
19.

Кредити банкiв

Станом на 30.06.2019 року зобов'язання за кредитом вiдстутнi. Станом на 31.12.2018 року
облiковувались зобов'язання за короткостроковим кредитом на загальну суму 490 000 тис. грн.
Кредит було надано на термiн до 3 мiсяцiв. Кредит було погашено своєчасно та в повному обсязi
27.02.2019 р. У забезпечення зобов'язаннь за кредитом було надано ОВДП, що належать ДIУ у
спiввiдношенi лiквiдацiйної вартостi забезпечення
до кредиту не менше 1.0. Ставка
кредитування складала 19% рiчних.
20.

Iншi зобов'язання
30.06.2019

Нарахованi до сплати вiдсотки за випущеними
борговими цiнними паперами
Нарахованi до сплати вiдсотки за кредитом
Розрахунки за договорами купiвлi продажу
житла у фiнансовий лiзинг
Резерв на оплату вiдпусток
Аванси отриманi
Iнше
21.

16 135
26 927
1 814
442
1 742
7 060

31.12.2018
17 265
1 034
2 175
334
153
20 961

Випущений капiтал та фонди

Статутний капiтал
Статутний капiтал (зареєстрований капiтал) Установи складається з частки, що належить
державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України у розмiрi 100%. Розмiр статутного капiталу

Установи встановлюється та змiнюється виключно за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.
Станом на 30 червня 2019 року статутний капiтал Установи становить 2 355 660 тис. грн. (31
грудня 2018 року - 2 355 660 тис. грн.) вiдповiдно до змiн до Статуту Установи, що затвердженi
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2018 р. №1068, вiдповiдно до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 року №768, iз змiнами i доповненнями внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня 2009 року № 1068, вiд 27 сiчня 2010
року №61, вiд 24 березня 2010 року №278, вiд 29 вересня 2010 року №876, вiд 11 жовтня 2010
року №912, вiд 28 березня 2012 року № 256, вiд 18 червня 2012 року №543, вiд 03 червня 2013
року №391, вiд 18 серпня 2017 року №616). Печерською районною у мiстi Києвi державною
адмiнiстрацiєю 21.12.2018 року зареєстровано змiни до установчих документiв за
№107004172807.
Вилучений капiтал
Станом на 30 червня 2019 року вилучений капiтал Установи складає 51 608 тис. грн. (31 грудня
2018 року - 51 608 тис. грн.).
Виконуючи вiдповiднi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, Установа здiйснювала операцiї з
придбання за рахунок збiльшення капiталу та наступної безоплатної передачi квартир.
Станом на 30 червня 2019 року на балансi Установи облiковується 125 квартир первiсною
вартiстю 44825 тис. грн. В зв'язку з тим, що квартири будуть безоплатно переданi третiм особам,
чиста вартiсть реалiзацiї квартир дорiвнює нулю. Вiдповiдно Установою був нарахований резерв
пiд знецiнення у сумi первiсної вартостi квартир за рахунок зменшення капiталу.
Резервний фонд
Станом на 30 червня 2019 року резервний фонд Установи становить 11 918 тис. грн. (31 грудня
2018 року - 11 918 тис. грн.). Вiдповiдно до статуту Установи формування резервного фонду
здiйснюється у розмiрi не менш як 5% суми чистого прибутку, який залишається у
розпорядженнi Установи за результатами звiтного перiоду пiсля сплати всiх зобов'язань, у тому
числi податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), строк погашення яких настав. Протягом 1
пiврiччя 2019 року Установа не здiйснювала вiдрахування до резервного фонду i не
використовувала резервний фонд.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 30.06.2019 року непокритий збиток Установи становить 4 671 736 тис. грн. (станом на
31.12.2018 року - 4 649 750 тис. грн.)
22.

Справедлива вартiсть

Протягом 1 пiврiччя 2019 та 2018 Установа не володiла активами та зобов'язаннями, що
облiковуються за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Установи, що облiковуються за амортизованою
вартiстю приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
23.

Додаткова iнформацiя про рух грошових коштiв

Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом.
До складу статтi "Iншi надходження" Звiту про рух грошових коштiв станом за 1 пiврiччя 2019
року включено надходження грошових коштiв на загальну суму 1 755 тис.грн.(1 пiврiччя 2018

року - 633 тис.грн.) iз них :
повернення помилково сплачених грошових коштiв - 1079 тис. грн. (1 пiврiччя.2018 -8
тис. грн.);
цiльове фiнансування - отриманi вiд ФСС лiкарнянi - 322 тис. грн. (1 пiврiччя 2018 - 500
тис. грн.).;
надходження штрафiв, пенi - 354 тис. грн. (1 пiврiччя 2018 - 155 тис. грн.).
До складу статтi "Iншi платежi" Звiту про рух грошових коштiв станом за 1 пiврiччя 2019 року
включено надходження грошових коштiв на загальну суму 1 414 тис.грн. (1 пiврiччя 2018 року 405 тис.грн.) iз них :
сплату внескiв профспiлковiй органiзацiї - 439 тис. грн. (1 пiврiччя 2018 - 393 тис. грн.);
повернення помилково сплачених грошових коштiв - 975 тис. грн. (1 пiврiччя 2018 - 12
тис. грн.).
24.

Аналiз строкiв погашення активiв i зобов'язань

30 черня 2019 року

Менше
12 мiсяцiв

Бiльше
12 мiсяцiв

Всього

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Кредити
Державнi цiннi папери
Iншi активи
Нематерiальнi активи
Основнi засоби
Вiдстроченi податковi активи
Всього активи

106 889
840 804
198 709
1 146 402

190 194
38
4265
44
194 541

106 889
190 194
840 804
198 709
38
4265
44
1 340 943

Зобов'язання
Випущенi борговi цiннi папери
Кредити банкiв
Iншi зобов'язання
Всього зобов'язання

1000 000
47 060
1 047 060

2 649 649
2 649 649

3 649 649
47 060
3 696 709

31 грудня 2018 року

Менше
12 мiсяцiв

Бiльше
12 мiсяцiв

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Кредити
Державнi цiннi папери
Iншi активи
Нематерiальнi активи
Основнi засоби
Вiдстроченi податковi активи
Всього активи

6 154
42 174
1 603 705
16 809
1 668 842

156 719

Зобов'язання
Випущенi борговi цiннi папери
Кредити банкiв
Iншi зобов'язання

999 918
490 000
20 961

2 649 649

54
1 089
44
157 906

-

Всього

6 154
198 893
1 603 705
16 809
54
1089
44
1 826 748
3 649 567
490 000
20 961

Всього зобов'язання

1 510 879

2 649 649

4 160 528

Умовнi зобов'язання, зобов'язання з надання кредитiв та договори оренди
24.1. Судовi позови
В Установi створена та ефективно працює система щодо погашення простроченої
заборгованостi за кредитними договорами. Елементами такої системи є Комiтет з питань
проблемних боргiв, Департамент активних операцiй, Департамент правового та
адмiнiстративного забезпечення та Управлiння по роботi з проблемними боргами.
Комiтет з питань проблемних боргiв є постiйно дiючим колегiальним органом, який створено з
метою визначення шляхiв та засобiв врегулювання проблемної кредитної заборгованостi
юридичних та фiзичних осiб перед Установою.
В межах своїх повноважень Комiтет виконує такi функцiї:
виявляє причини виникнення проблемних боргiв;
розглядає вiдповiднiсть облiку проблемної заборгованостi та розмiру сформованих
резервiв за нею встановленим правилам;
визначає шляхи та засоби врегулювання проблемної заборгованостi;
розглядає наслiдки заходiв, проведених для погашення проблемних боргiв;
розглядає iнформацiю про настання подiй, що можуть призвести до визнання
заборгованостi безнадiйною.
Департамент активних операцiй здiйснює контроль за погашенням позичальниками
заборгованостi вiдповiдно до умов кредитних договорiв i, при виникненнi прострочення,
проводить первинну роботу з боржниками щодо її погашення. У випадку, коли є ознаки того, що
прострочена заборгованiсть є проблемною, питання щодо визначення шляхiв та засобiв
врегулювання такої заборгованостi виноситься на розгляд Комiтету з питань проблемних боргiв.
Якщо прострочена заборгованiсть рiшенням Комiтету визнана проблемною, Департамент
активних операцiй передає кредитну справу позичальника до Управлiння по роботi з
проблемними боргами для здiйснення заходiв щодо погашення боргу. Основним завданням
Управлiння по роботi з проблемними боргами є здiйснення заходiв для погашення
заборгованостi, що визнана проблемною. В межах своїх повноважень Управлiння по роботi з
проблемними боргами виконує такi функцiї:
- проводить аналiз причин виникнення проблемного боргу та вивчає результати заходiв,
проведених Установою для погашення простроченої заборгованостi;
- розробляє та здiйснює заходи, спрямованi на врегулювання проблемної заборгованостi;
- проводить iнвентаризацiю проблемних боргiв та наданого за ними забезпечення;
- контролює процедури та результати претензiйно-позовної роботи щодо примусового стягнення
проблемної заборгованостi;
- здiйснює контроль за процедурами та результатами реалiзацiї заставного майна.
У разi, якщо Комiтетом прийнято рiшення щодо початку претензiйно-позовної роботи з
боржником для стягнення простроченої заборгованостi у примусовому порядку, вiдповiднi
документи та розрахунки передаються до Департаменту правового та адмiнiстративного
забезпечення.
Переважна бiльшiсть судових рiшень за справами про стягнення заборгованостi з фiзичних осiбпозичальникiв є прийнятими на користь Установи (ймовiрнiсть задоволення позову вище 90%).
На даний час за ними проводяться виконавчi дiї, якi мають на метi реалiзацiю майна боржника
чи предмет застави та погашення заборгованостi.
Установа вбачає дуже високi шанси для задоволення позовiв Установи за справами про
стягнення заборгованостi з банкiв, визнаних неплатоспроможними, а також з юридичних осiб за
кредитами, права вимоги за якими були набутi Установою в процесi звернення стягнення на
заставу у банкiв, визнаних неплатоспроможними (ймовiрнiсть задоволення позову вище 70%).

Пiд?рунтям для такої впевненостi є позицiя господарських судiв по схожим справам, яка
остаточно була сформована та закрiплена постановами Вищого господарського суду.
Пiсля набрання чинностi вiдповiдними судовими рiшеннями Установою будуть проводитись дiї
по реалiзацiї заставного майна або пiдписання iз боржниками додаткових угод з метою
реструктуризацiї кредитних зобов'язань.
24.2. Оренда
В 1 пiврiччi 2019 року дiяли договори операцiйної оренди нерухомостi. Строк дiї договору
оренди примiщення станом на 30 червня 2019 року закiнчився. З 1 липня 2019 року в Установi
почав дiяти новий договiр оренди нерухомостi строком дiї 3,5 рокiв. При укладеннi договору
оренди нерухомостi на Установу не накладались будь-якi обмеження.
Нижче представлена iнформацiя про майбутнi мiнiмальнi виплати по договорах операцiйної
оренди:
з 1 липня 2019р
30 червня 2019р
31 грудня 2018р
Менше одного року
0
1 360
2 721
Вiд року до п'яти рокiв
19 680
0
0
19 680
1 360
2 721
З 2 пiврiччя 2019 року згiдно договору оренди нерухомостi (нежиле примiщення) вiдповiдно до
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" Установа визнає актив у формi права використання та зобовязання з
оренди на суму 13 870 тис. грн. Строк дiї договору оренди примiщення складає 3,5 рокiв.
Вiдсоткова ставка довгострокового кредитування
станом на 01.07.2019 року - 19,8%.
(Статистичнi даннi НБУ).
25.

Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

Вiдносини контролю
Єдиним засновником та власником Установи є держава Україна в особi Кабiнету Мiнiстрiв
України. Дiяльнiсть Установи регламентується актами Кабiнету Мiнiстрiв України, зокрема
Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009
року № 768 "Про Державну iпотечну установу".
Органами управлiння Установи є наглядова рада i правлiння. Наглядова рада утворюється
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Установа здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до затверджених
наглядовою радою стратегiї та бюджету Установи.
Кабiнет Мiнiстрiв України має суттєвий вплив на Установу та на всi контрольованi державою
пiдприємства, якi вважаються пов'язаними сторонами.
Пов'язанi сторони включають:
основний управлiнський персонал Установи та членiв їх сiмей;
суб'єктiв господарювання, що контролюються державою.
Основний управлiнський персонал
Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними
прямо або опосередковано за планування, керiвництво i контроль дiяльностi Установи, а також
члени Правлiння.
Загальна сума винагороди основному управлiнському персоналу включена до адмiнiстративних
витрат за 1 пiврiччя 2019 року та за аналогiчний перiод минулого року, представлена таким
чином:
Винагорода основному управлiнському персоналу
30.06.2019
30.06.2018

Оплата працi
Матерiальна допомога на оздоровлення

3 479
4
3 483

1 616
0
1 616

Кiлькiсть спiвробiтникiв основного управлiнського персоналу в 1 пiврiччi 2019 року - 5 осiб (в 1
пiврiччi 2018 року - 3 особи).
Суб'єкти господарювання, що контролюються державою
Протягом звiтного року Установа здiйснювала такi операцiї з iншими суб'єктами
господарювання, що контролюються державою: вiдкриття рахункiв та розмiщення коштiв на
них, виплату вiдсоткiв за емiтованими Установою облiгацiями. Зазначенi операцiї є звичайними
та здiйснювалися Установою на ринкових умовах.
Кошти в суб'єктах господарювання, що контролюються державою
Залишки та операцiї з пiдприємствами пiд спiльним контролем держави складають:
30.06.2019
Залишки на кiнець перiду
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Державнi цiннi папери
Кредити банкiв
Випущенi борговi цiннi папери
Операцiї протягом 1 пiврiччя 2019 року
Процентнi доходи
Доходи вiд утримання
державних цiнних паперiв
Процентнi витрати по випущених
боргових цiнних паперах
Процентнi витрати по кредитам банкiв

30.06.2018

107 908
840 930
2 379 649

2 482
159 182
2 872 600

20 563

17 162

94 022

9 023

(144 646)
(14 099)

(154 096)
-

Частина чистого прибутку, що перераховується до бюджету
Станом на 30.06.2019 року частина чистого прибутку не нараховувалась та не виплачувалась в
бюджет.
Розрахунки з бюджетом за частиною чистого прибутку станом на 31 грудня 2018 року
становлять переплату на суму 9 099 тис. грн., яка буде врахована у наступних звiтних перiодах.
В 2018 роцi нараховано частину чистого прибутку, що перерахована до бюджету 1 404 тис. грн.
(Примiтка 12).
26.

Управлiння ризиками

26.1. Введення
Система управлiння ризиками в Державнiй iпотечнiй установi базується на таких принципах:
усi види ризикiв взаємопов'язанi;
рiвень ризикiв постiйно змiнюється пiд впливом динамiчного оточення;
ризики, на який наражається Установа безпосередньо пов'язанi з ризиками
контрагентiв.
Система управлiння ризиками включає такi етапи:
iдентифiкацiя ризикiв;

її

оцiнка ризикiв;
мiнiмiзацiя ризикiв;
монiторинг ризикiв.
Установа для виконання своїх цiлей iдентифiкує наступнi види ризикiв:
кредитнi ризики (iндивiдуальний та портфельний);
ризики лiквiдностi;
ринковi ризики (процентний та валютний ризик);
операцiйнi ризики;
юридичнi ризики;
ризики репутацiї.
В ДIУ забезпечено розподiл функцiй, обов'язкiв та повноважень у системi управлiння
ризиками, а також чiтку схему вiдповiдальностi згiдно з таким розподiлом. Розподiл функцiй i
повноважень охоплює всi органiзацiйнi рiвнi i пiдроздiли ДIУ.
До процесу управлiння ризиками залученi такi функцiональнi та структурнi пiдроздiли ДIУ, як
наглядова рада та правлiння, у межах своїх повноважень.
У процесi управлiння ризиками правлiння ДIУ делегує частину своїх функцiй, повноважень
профiльним комiтетам i комiсiям.
В ДIУ розподiленi функцiї i повноваження з управлiння ризиками мiж операцiйними службами
та контрольними службами. Розподiл обов'язкiв i пiдпорядкованiсть задокументованi у виглядi
положень про вiдповiднi структурнi пiдроздiли ДIУ, посадових iнструкцiй керiвникiв та
працiвникiв, а також розпорядчих документiв з питань розподiлу функцiональних обов'язкiв.
26.2. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої
фiнансової угоди iз Установою або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання.
Кредитний ризик присутнiй там, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента, емiтента або
позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли Установа надає кошти, бере зобов'язання про їх
надання, iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов угод незалежно вiд
того, де вiдображається операцiя - на балансi чи поза балансом.
Установа видiляє для себе наступнi види кредитних ризикiв:
Iндивiдуальний кредитний ризик - це ризик, що загрожує доходам i капiталу Установи внаслiдок
можливого невиконання контрагентом прийнятих на себе зобов'язань перед Установою. Оцiнка
iндивiдуального
кредитного
ризику
передбачає
оцiнку
кредитоспроможностi
(платоспроможностi) такого окремого контрагента, тобто його iндивiдуальну спроможнiсть
своєчасно та в повному обсязi розрахуватися за прийнятими зобов'язаннями.
Портфельний кредитний ризик (ризик концентрацiї) - це ризик невиконання банком, активи
якого становлять значну частку портфелю Установи та який вiдступив Установi iпотечнi активи,
зобов'язань щодо замiни протягом мiсяця iпотечного активу на тих самих умовах
рефiнансування на iнший або повернення Установi коштiв рефiнансування в межах вартостi
iпотечного активу, якщо позичальник кредиту достроково його погашає, у разi погiршення
характеристик предмета iпотеки тощо, в разi одночасного настання значної кiлькостi зазначених
випадкiв.
Заходи з управлiння iндивiдуальним кредитним ризиком включають:
- встановлення єдиних стандартiв кредитування, надання послуг з лiзингу;
- проведення аналiзу фiнансового стану банкiв, контрагентiв, встановлення лiмiтiв;
- аналiз фiнансового стану контрагента, позичальника, чи лiзингоодержувача;
- визначення кредитоспроможностi (платоспроможностi), позичальника, чи лiзингоодержувача;
- встановлення вимог до забезпечення кредитiв, розмiщення депозитiв;
- формування резервiв пiд знецiнення (зменшення вартостi) активiв;
- установлення внутрiшнiх обмежень та нормативiв кредитного ризику;

- установлення додаткового контролю фiнансового стану кiнцевих позичальникiв;
- страхування предмету iпотеки, лiзингу.
Заходи з управлiння портфельним кредитним ризиком включають:
- встановлення та перегляд лiмiтiв на операцiї з банками;
- проведення аналiзу фiнансового стану банкiв;
- встановлення вимог до забезпечення кредитiв;
- установлення внутрiшнiх обмежень, здiйснення зворотного вiдступлення банками;
- страхування предмету iпотеки, лiзингу.
Установа є установою другого рiвня з фiнансування iпотеки житла. Основною метою дiяльностi
Установи є рефiнансування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ,
якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв), у тому числi за рахунок
коштiв, що надiйшли вiд розмiщення цiнних паперiв, здiйснення операцiй фiнансового лiзингу
об'єктiв житлової нерухомостi.
На виконання статутних завдань Установою розробленi Стандарти надання, рефiнансування та
обслуговування iпотечних житлових кредитiв (далi - Стандарти), якi визначають умови та
правила здiйснення операцiй з набуття прав вимоги за iпотечними кредитами, включаючи i
рефiнансування первинних кредиторiв. Стандарти визначають максимальний розмiр iпотечних
кредитiв, строк кредитування, види забезпечення за ними, майновi вимоги до позичальника,
обов'язкове страхування предмету iпотеки та iнше. Валюта кредитування - виключно гривня.
Iпотечнi кредити надаються позичальникам - громадянам України. Забезпеченням за iпотечними
кредитами виступає виключно житлова нерухомiсть. Лiзинговi операцiї здiйснюються виключно
у гривнi, лiзiнгоодержувачi - громадяни України.
Рефiнансування первинних кредиторiв, якi провадять дiяльнiсть з надання фiзичним особам
(позичальникам) забезпечених iпотекою кредитiв проводиться шляхом набуття у первинних
кредиторiв прав вимоги за iпотечними кредитами, наданими первинними кредиторами. Таким
чином, в процесi своєї дiяльностi Установа набуває права кредитора за iпотечними кредитами.
Договiрними вiдносинами мiж Установою та первинними кредиторами передбачено зворотне
вiдступлення набутих Установою майнових прав. Крiм того, Стандартами Установи
встановлено, що обов'язковою умовою при здiйсненнi операцiй рефiнансування є зобов'язання
первинного кредитора щодо зворотного набуття ним прав вимоги за iпотечними кредитами при
закiнченнi строку рефiнансування первинного кредитора, та щодо замiни або зворотного
набуття на вимогу Установи прав вимоги за iпотечними кредитами, якi перестали вiдповiдати
вимогам Стандартiв.
При цьому, обслуговування iпотечних кредитiв, якi належать Установi, вiдповiдно до договору
проводиться первинними кредиторами та вiдповiдно, ризик неповернення iпотечного кредиту
несе обслуговуючий банк. У разi банкрутства обслуговуючого банку, портфель iпотечних
кредитiв, що цей банк обслуговував, передається до iншого обслуговуючого банку.
Отже передбаченi Стандартами вимоги мiнiмiзують iндивiдуальнi кредитнi ризики для Установи
та вiдповiдно зменшують процентну маржу мiж наданими та залученими коштами. Що у свою
чергу, зменшує розмiр процентiв, що сплачує фiзична особа - отримувач iпотечного кредиту.
Пiд час здiйснення рефiнансування iпотечних кредиторiв, Установа у якостi забезпечення за
цими кредитами, приймає заставу у виглядi житлової нерухомостi. Рефiнансування вiдбувається
за чiткими параметрами, що визначаються Стандартами Установи. Коефiцiєнт покриття
заставою (LTV), становить 75%. Ринкова вартiсть забезпечення встановлюється незалежним
оцiнювачем.
В Установi визначенi наступнi вимоги до забезпечення, яке Установа може приймати у заставу
за фiнансовими кредитами:
- застава майнових прав за iпотечними кредитами, наданими первинним кредитором;

- застава цiнних паперiв;
- застава нерухомого майна (у тому числi об'єктiв незавершеного будiвництва), право власностi
на яке зареєстровано в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно;
- заставнi, предметом iпотеки за якими є нерухоме майно, право власностi на яке, а також
обтяження iпотекою якого, зареєстрованi у Державному реєстрi речових прав;
- застава майнових прав на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено;
- iнше майно, види та вимоги до якого встановлюються Установою та доводяться до банкiв.
Загальний розмiр забезпечення за фiнансовим кредитом має бути не меншим нiж 120% вiд суми
фiнансового кредиту - при отриманнi банком рефiнансування для формування портфелю
iпотечних кредитiв; не меншим нiж 150% вiд суми фiнансового кредиту - при отриманнi банком
рефiнансування для кредитування замовникiв з метою будiвництва (завершення будiвництва)
об'єктiв житлового призначення та кредитування фiзичних осiб з метою придбання житла в цих
об'єктах.
Кредитний рейтинг фiнансових установ, з якими працює Установа, згiдно з мiжнародними
рейтингом агентства Fitch, наступний:
Назва фiнансової установи Мiжнародний кредитний рейтинг 30.06.2019
31.12.2018
Залишки грошових коштiв
ПАТ КБ "Приват банк"
B- (Fitch)
0
74
ПАТ АБ "Укргазбанк"
B- (Fitch)
106 496
5 741
Iншi залишки грошових коштiв
Не визначений
393
339
106 889
6 154
Аналiз кредитiв за строками затримки платежу
1 пiврiччя 2019
Кредити
-кредити фiзичним особам
-кредити банкам
-фiнансовий лiзинг
2018
Кредити
-кредити фiзичним особам
-кредити банкам
-фiнансовий лiзинг

Менше 30
днiв
196 197
46 572

Вiд 30 до 60 Вiд 61 до 90
днiв
днiв
10 924
2 466
-

Менше 30
днiв

Вiд 30 до 60
днiв

261 622
389

12 051
-

Вiд 61 до 90
днiв
771
-

Бiльше 90
днiв
62 321
2 971 631
-

Усього
271 907
2 971 631
46 572

Бiльше 90
днiв

Усього

60 340
3 052 610
-

334 784
3 052 610
389

26.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть Установи виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат.
Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв,
змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання.
Заходи з управлiння ризиком лiквiдностi включають:
складання бюджету Установи та проводження дiяльностi виключно в межах бюджету;
застосування ефективного управлiння активами i пасивами, спрямованого на
забезпечення пiдтримки вiдповiдного рiвня лiквiдностi у короткостроковому перiодi та
максимiзацiю прибутку в середньо- та довгостроковому перiодi вiдповiдно до встановлених
нормативiв i обмежень;

застосування ефективного механiзму управлiння лiквiднiстю, який полягає у
бюджетуваннi, створеннi та використаннi систем монiторингу та аналiзу лiквiдностi, оцiнки
стану та прогнозу лiквiдностi, оцiнки та монiторингу активiв i зобов'язань, встановленнi
кiлькiсних та якiсних цiлей.
26.4. Ринковi ризики
Ринковi ризики - ризики, якi виникають внаслiдок негативного впливу змiн ринкових факторiв,
таких як процентнi ставки, валютнi курси, котирування цiнних паперiв, пiдвищення рiвня
конкуренцiї на фiнансових ринках, рiзкi змiни цiнових умов на ринку нерухомостi, на доходи i
капiтал Установи або на її здатнiсть виконувати статутнi завдання.
Установа подiляє ринковi ризики на два головних компоненти:
Процентний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який
виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок.
Цей ризик впливає як на прибутковiсть Установи, так i на економiчну вартiсть її активiв i
зобов'язань.
Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає
через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали.
Оскiльки Установа працює виключно з нацiональною валютою, вплив змiни валютних курсiв
майже вiдсутнiй. Вiн розглядається у контекстi кредитних ризикiв при операцiях iз заставою.
Ризик полягає в тому, що вартiсть застави, що визначена в iноземнiй валютi, змiнюється в
результатi коливань обмiнних курсiв, якi використовуються для перерахування залишкiв в
iноземних валютах у базову (нацiональну) валюту.
Заходи з управлiння ринковими ризиками включають:
- проведення аналiзу змiни ринкових факторiв (процентнi ставки, валютнi курси, котирування
цiнних паперiв, пiдвищення рiвня конкуренцiї на ринку iпотечного кредитування тощо);
- рефiнансування при виключно стандартних умовах iпотечного кредитування;
- проведення аналiзу змiн цiнових умов;
- VaR - моделювання;
- оптимiзацiя структури активiв та зобов'язань за строками.
Процентний ризик
За всiма активами та зобов'язаннями Установи, за якими нараховуються проценти, встановленi
фiксованi ставки.
Станом на 30 червня 2019 року та на 31 грудня 2018 року номiнальнi процентнi ставки
приблизно дорiвнюють ефективним процентним ставкам.
В нижченаведенiй таблицi представлений середнi процентнi ставки за фiнансовими активами та
зобов'язаннями.
30.06.2019
31.12.2018
Сума
Ставка, %
Сума
Ставка, %
Фiнансовi активи
Грошовi кошти
107 968
17,5
6 216
7
Державнi цiннi папери
840 930
18
1 603 945
18
Кредити всього, в т.ч.:
190 194
198 893
Кредити фiзичним особам
150 620
14,2
198 612
14,3
Заборгованiсть за фiнансовим лiзингом
39 574
3,8
281
15,3
Фiнансовi зобов'язання
Випущенi цiннi папери
3 649 649
10,8
3 649 567
10,8
Кредити банкiв
0
0
490 000
19

Валютний ризик
Станом на 30 червня 2019 року Установа не здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та не має
грошових коштiв в iноземнiй валютi.
26.5. Операцiйнi ризики
Операцiйнi ризики - це потенцiйнi ризики для довгострокового iснування Установи, якi
виникають внаслiдок наявностi недолiкiв корпоративного управлiння, систем внутрiшнього
контролю, неадекватностi iнформацiйних технологiй i процесiв обробки iнформацiї щодо
керованостi, унiверсальностi, надiйностi й безперервностi роботи.
Такi недолiки можуть призвести до фiнансових збиткiв через помилку, невчасне виконання
робiт або шахрайство, або стати причиною того, що iнтереси Установи постраждають у якийсь
iнший спосiб, коли працiвники перевищать свої повноваження або здiйснюватимуть операцiї у
порушення етичних норм або iз занадто високим ризиком.
Ризик виникає також через неадекватнiсть стратегiї, полiтики i використання iнформацiйних
технологiй, через неспроможнiсть здiйснювати безперервну дiяльнiсть. До iнших аспектiв
операцiйного ризику належать ймовiрнiсть непередбачених подiй (пожежа або стихiйне лихо).
Операцiйнi ризики подiлено на Внутрiшнi та Зовнiшнi.
Внутрiшнi, це:
-ризики персоналу;
- ризики процесiв;
- ризики систем.
Ризики персоналу це ризики, якi виникають внаслiдок дiй персоналу Установи. Ризики
процесiв - це ризики, що пов'язанi з недолiками в технологiях та процесах в ДIУ. Ризики систем,
це ризики, що реалiзуються в результатi збоїв iнформацiйних систем.
Зовнiшнi, це:
- ризики клiєнтiв;
- ризики безпеки;
- полiтичнi ризики;
- ризики катастроф.
Ризики клiєнтiв виникають пiд час здiйснення послуг, взаємодiї з клiєнтами та контрагентами, в
наслiдок шахрайства, надання недостовiрної iнформацiї або надання неякiсних послуг. Ризики
безпеки - це ризики крадiжки, пiдробки даних, наслiдки зловмисних атак на майно ДIУ.
Полiтичнi ризики виникають внаслiдок неочiкуваних змiн в дiях контрольних, регуляторних
органах влади, дiяльнiсть яких впливає на дiяльнiсть Установи. Ризики катастроф пов'язанi з
вiйськовими дiями, терористичними атаками, пожарами, повенями та iншими форс-мажорними
обставинами.
Основнi заходи з управлiння операцiйними ризиками мiстять:
- застосування положень про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй;
- застосування пiдроздiлами ДIУ механiзмiв внутрiшнього контролю;
- встановлення єдиних стандартiв кредитування, надання послуг з лiзингу;
- затвердження типових форм договорiв, звiтiв;
- забезпечення iнформацiйної безпеки i збереження конфiденцiйної iнформацiї;
- забезпечення запобiгання корупцiї;
- створення карт ризикiв;
- розроблення нових та удосконалення чинних правил, процедур, iнструкцiй;
- актуалiзацiя бази внутрiшнiх нормативних документiв.
26.6. Юридичнi ризики

Юридичнi ризики - це наявнi або потенцiйнi ризики для дiяльностi ДIУ, якi виникають через
порушення або недотримання вимог законiв та нормативно-правових актiв, а також через
можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил.
Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень,
необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї та позицiй Установи на
ринку, зменшення можливостей для розвитку i правового забезпечення виконання угод.
Юридичнi ризики розподiлено за такими напрямками:
- ризики вiдповiдностi законодавству;
- ризики судової практики.
Основнi заходи з управлiння юридичними ризиками включають:
- актуалiзацiя бази внутрiшнiх нормативних документiв;
- монiторинг змiн у законодавствi України, що пов'язаний з дiяльнiстю Установи;
-монiторинг всiх iнiцiйованих судових справ, в т.ч. iнiцiйованих Установою.
26.7. Ризики репутацiї
Ризики репутацiї - наявнi або потенцiйнi ризики для доходу й капiталу, якi виникають внаслiдок
несприятливого сприйняття iмiджу установи клiєнтами, контрагентами, засновниками або
органами нагляду.
Основнi заходи з управлiння ризиком репутацiї становлять:
- забезпечення iнформацiйної вiдкритостi Установи (комунiкацiя з громадськiстю у мережi
Facebook, вiдповiдi на запити ЗМI та громадськостi згiдно Закону України "Про доступ до
публiчної iнформацiї";
- використання PR- методiв (iнтерв'ю, коментарi, статтi, проведення опитування клiєнтiв,
проведення брифiнгiв, прес-конференцiй, культурно-освiтнiх заходiв, надання iнформацiйних
послуг);
- проведення монiторингу публiкацiй у ЗМI, в мережi Iнтернет.
27.

Подiї пiсля звiтної дати

Пiсля звiтної дати iстотних змiн в дiяльностi або у фiнансовому становищi Установи не
вiдбувалось.
Голова правлiння

А.О. Камуз

Головний бухгалтер

Л.О. Овчиннiкова

ХV. Проміжний звіт керівництва
Бюджет Державної iпотечної установи на 2019 рiк був затверджений 13 лютого 2019 року на
засiданнi наглядової ради (протокол №2).
За пiдсумками II кварталу 2019 року Державною iпотечною установою нараховано доходiв вiд
всiх видiв дiяльностi на суму 167,619 млн. гривень (38,4% виконання плану), що на 66,1 млн.
грн. бiльше в порiвняннi з I кв. 2019 року. У складi планового показника враховано 300 000 тис.
грн. - дохiд вiд передачi нерухомостi у фiнансовий лiзинг, який фактично отриманий у звiтному
перiодi в розмiрi 46,7 млн. грн., оскiльки договори фiнансового лiзингу, в частинi реалiзацiї
нової програми - "Забезпечення полiцейських та осiб рядового i начальницького складу служби
цивiльного захисту житлом на умовах фiнансового лiзингу", будуть укладенi пiсля проведення

ремонтних робiт в придбаних об'єктах нерухомостi житлового призначення.
Всього за пiдсумками II кварталу 2019 року Установою здiйснено 164,773 млн. грн. витрат,
38,8% виконання плану. Головною складовою витрат ДIУ залишаються фiнансовi витрати процентнi витрати (купон) за розмiщеними цiнними паперами ДIУ iз додатковим забезпеченням
у виглядi державної гарантiї 2012 та 2013 рокiв. Купон нараховується вiдповiдно до проспекту
емiсiї цiнних паперiв, зважаючи на обсяг розмiщених цiнних паперiв.
Сплачено до фондiв соцiального страхування та бюджетiв всiх рiвнiв податкiв, зборiв та iнших
платежiв на суму 3 813 тис. грн. (80 % плану, план 4 760 тис. грн.). Крiм того, станом на початок
звiтного перiоду iснує переплата за податками на загальну суму 12 995 тис. гривень. Вiдхилення
вiд планових показникiв обумовлене економiєю по статтi "витрати на оплату працi", що
зумовило зменшення витрат по нарахуванню єдиного соцiального внеску, податку на доходи
фiзичних осiб i вiйськового збору на загальну суму 848 тис. гривень.
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi в Українi, вiйськовi дiї у схiдному регiонi
та анексiя АР Крим призвели до рiзкого спаду в економiцi країни, нацiональна валюта України
знецiнилась у понад три рази. Все це призвело до того, що кiлькiсть дiючих банкiв в Українi
починаючи з 01.01.2014 зменшилась на 103 банкiвськi установи i станом на 30.06.2019 року
становила 76 дiючих банкiв.
Установа є єдиною українською компанiєю другого рiвня, що займається рефiнансуванням
iпотечних кредиторiв (банкiв), якi надають забезпеченi iпотекою кредити. Проблеми банкiвської
системи мають негативний вплив на показники дiяльностi Установи. Так, очищення банкiвської
системи зумовило суттєве погiршення якостi кредитного портфелю Установи, в основному за
рахунок кредитiв, що видавались банками, якi наразi виведено з ринку. В умовах банкiвської
кризи Установа, як учасник фiнансового ринку, також зазнала негативного впливу на свою
дiяльнiсть. Враховуючи вищезазаначене станом на 30 червня 2019 року кiлькiсть банкiвпартнерiв Установи зменшилась i становила 67 банкiвських установ. Починаючи з 2010 року
Державною iпотечною установою було видано банкам-партнерам за рiзними програмами
кредитування 3,85 млрд. грн.
За пiдсумками II кварталу 2019 року Установою отримано прибуток в розмiрi 2 846 тис. гривень,
при тому, що за пiдсумками I кварталу 2019 року Державна iпотечна установа отримала
вiд'ємний операцiйний прибуток в розмiрi -24 832 тис. грн. Таким чином, за даними звiту про
фiнансовi результати за I пiврiччя 2019 року вiд'ємний операцiйний прибуток складає -21 986
тис. гривень, що складає 100,4% запланованого обсягу (-22 072 тис. грн.). Збитковiсть дiяльностi
обумовлена прийняттям рiшення щодо припинення нарахування вiдсоткового доходу за
кредитами, набутими в заставу за договором з ПАТ "Дельта банк" у зв'язку з переходом на
визначення резервiв за кредитами за принципом очiкуваних збиткiв, що вiдповiдає стандарту
МСФЗ 9 та недостатнiстю фiнансових ресурсiв, що необхiдно спрямувати на фiнансування
статутної дiяльностi.
Для пiдтримання лiквiдностi ДIУ має декiлька джерел отримання фiнансування, а саме: випуск
власних облiгацiй під державну гарантію, здiйснення зовнiшнiх запозичень (2,4 млрд. грн.) та
поповнення Статутного фонду державою безпосередньо. Бюджетом ДIУ на 2019 рiк
передбачено в II пiврiччi 2019 року здiйснення випуску i залучення 5 млрд. грн. вiд розмiщених
цiнних паперiв ДIУ iз додатковим забезпеченням у виглядi державної гарантiї 2019 року та
здiйснення зовнiшнiх запозичень (2,4 млрд. грн.).
Отримання фiнансових ресурсiв в повному обсязi, що визначений затвердженим Бюджетом ДIУ

на 2019 рiк, забезпечить за пiдсумками 2019 року прибуткову дiяльнiсть Установи.
Всi цi чинники пiдтверджують той факт, що Державна iпотечна установа є ефективним
iнструментом держави у забезпеченнi житлом громадян України та має позитивний iмiдж
фiнансової установи - емiтента цiнних паперiв.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Твердження щодо промiжної iнформацiї. Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi
функцiї.
Наскiльки нам вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть станом на 30.06.2019 року пiдготовлена
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, згiдно iз Законом України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.
Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем ДIУ, Державна iпотечна установа не має.
Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно
до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Промiжна фiнансова звiтнiсть станом на 30.06.2019 року розкриває всi вiдомi питання, якi мають
вiдношення до здатностi Установи продовжувати безперервну дiяльнiсть, у тому числi iстотнi
умови, подiї i плани керiвництва. В даний час не iснує планiв щодо скасування, лiквiдацiї або
якого-небудь iншого припинення дiяльностi Установи.

