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Загальна інформація про діяльність АТ "ПроКредит Банк". 
 

Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк" (надалі – Банк) створене згідно з рішенням Установчих 

Зборів Акціонерів Банку від 21.12.2000 р. та Установчого Договору про заснування і діяльність, укладеного 

02.10.2000 р.  

 

Найменування Банку: 

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк"; 

- англійською мовою: Public Joint Stock Company "ProCredit Bank". 

Скорочена назва Банку: 

- українською мовою: АТ "ПроКредит Банк"; 

- англійською мовою: JSC "ProCredit Bank". 

 

Країна, в якій зареєстровано Банк: Україна. 

 

Адреса головної установи Банку: 03115 м. Київ пр. Перемоги, 107-а.  

 

Організаційно-правова форма Банку –  публічне акціонерне товариство. 

 

Цей звіт складено за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. Залишки в звіті наведені за станом на кінець 

дня 31.12.2010 р.  

 

Функціональна валюта звітності – гривня, одиниця виміру – тисяча гривень. 

 

Найменування материнської компанії – ПроКредит Холдинг АГ (ProCredit Holding AG), Федеративна 

Республіка Німеччини, Франкфурт на Майні, володіє 45,65% статутного капіталу Банку. 

 

Банк в 2010 році на підставі Ліцензії Національного банку України № 195 від 13.10.2003 р., Дозволу                       

№ 195-1 від 13.10.2003 р. та додатку до Дозволу № 195-1 від 13.10.2003 р. мав право здійснювати наступні 

операції: 

1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;  

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ 

грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;  

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 

4) операції з валютними цінностями: 

- неторговельні операції з валютними цінностями; 

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-

нерезидентів у грошовій одиниці України; 

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 

здійснення операцій за ними; 

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та 

здійснення операцій за ними; 

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках. 

5) емісію власних цінних паперів; 

6) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання 

у грошовій формі; 

7) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб 

8) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 

послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); 

9) лізинг; 

10) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та 

документів; 

11) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних 

інструментів; 

12) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; 

13) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.  

В звітному році Банк здійснював вищезазначені банківські операції окрім відкриття та ведення рахунків 

банків-кореспондентів та випуску, купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних 

платіжних інструментів, факторингу та лізингу. 
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Стратегічною метою Банку є отримання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та 

міжнародних банківських послуг в національній та іноземній валюті, проведення банківських операцій, 

зосереджуючись на наданні фінансових послуг малим підприємствам в Україні згідно з чинним 

законодавством.  

Банк має на меті заповнення прогалини між попитом на кредитні ресурси  для представників малого та 

середнього бізнесу та їх пропозицією. Банк - це фінансова установа, що пропонує фінансові послуги, спеціально 

орієнтовані на попит з боку цільової групи: приватних дрібних, малих та середніх підприємств України.  

Банк свідомо уникає усіх видів спекулятивної діяльності та надає великі кредити лише у виключних 

випадках, таким чином мінімізуючи ризик, пов'язаний з подібними видами діяльності.  

Акціонери Банку – провідні і добре відомі міжнародні організації – очікують стабільний рівень прибутку від 

інвестицій, але не є поперед всього зацікавленими в короткостроковій максимізації прибутку. 

 

Банк є повно функціональним, який не має вузької спеціалізації та пропонує для своїх клієнтів повний 

спектр банківських послуг.   

 

В результаті своєї діяльності Банк в 2010 році отримав збиток в сумі 64490 тис. грн. (в 2009 р. – 94586 тис. 

грн.). Чистий процентний дохід в 2010 р. становив 204993 тис. грн. (в 2009 р. – 206929 тис. грн.). Чистий 

комісійний дохід в 2010 р. становив 53497 тис. грн., (в 2009 р. – 41944 тис. грн.) Прибуток від торгівлі іноземною 

валютою в 2010 році становив – 9648 тис. грн. (2009 р. – 25577 тис. грн.). Інші операційні доходи у 2010 р. 

становили – 8837 тис. грн. (в 2009 р. – 10548 тис. грн.). 

 

Основними клієнтами Банку є представники дрібного, малого та середнього бізнесу України. Банк надає 

своїм клієнтам повний спектр банківських послуг всім клієнтам, але пріоритетним є кредитування дрібного, 

малого та середнього бізнесу України, які разом з кредитами отримують доступ до інших банківських продуктів 

– депозитів, переказів, карток тощо. 

На кінець дня 31.12.2010 р. Банк мав в портфелі 18981 кредитів (на 31.12.2009 р. – 30954) на загальну суму 

1845399 тис. грн. (після вирахування резервів під знецінення) (на 31.12.2009 р. – 2043489 тис. грн.) (примітка 6). 

Протягом 2010 року Банком було видано 9731 кредитів (протягом 2009 р. – 5518). 

Від кредитування Банк у 2010 році отримав процентних доходів (примітка 23) – 368259 тис. грн. (у                     

2009 році – 414962 тис. грн.). 

 Банк зацікавлений співпрацювати з підприємствами малого та середнього бізнесу, приватними 

підприємцями і в майбутньому. 

Здійснення операцій на міжбанківському ринку не є пріоритетним напрямком діяльності Банку, а є 

ефективним інструментом для використання надлишку ліквідності Банку або поповнення короткострокової 

потреби в грошових коштах.  

Основними контрагентами Банку на міжбанківському ринку є українські банки: Ерсте Банк, Ощадбанк, 

СітіБанк, Каліон Банк, Донгорбанк, Платінум Банк тощо. 

Кореспондентські відносини Банку ("Ностро" – рахунки) встановлені з 5 банками-нерезидентами в 

іноземній валюті та одним банком-резидентом:  

а) коррахунки в доларах США: 

- Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, США; 

- КБ "Анелик Ру" (ООО), Москва, Росія; 

- Перший Український міжнародний банк, Донецьк, Україна. 

б) коррахунки в євро та інших валютах: 

- Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Німеччина; 

- Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Німеччина; 

в) коррахунок в рублях Росії: 

- АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), Москва, Росія. 

г) коррахунок в гривні: 

- Перший Український міжнародний банк, Донецьк, Україна. 

За станом на кінець дня 31.12.2010 р. в Банку обслуговуються 117617 клієнтів (на 31.12.2009 р. – 119044), з 

яких 21287 (на 31.12.2009 р. – 17565) – суб'єктів господарювання, 96321 (на 31.12.2009 р. – 101444)  – фізичних 

осіб. 

Кошти на рахунках клієнтів є ресурсною базою для здійснення основного виду діяльності Банку - 

кредитування. При цьому, Банк намагається диверсифікувати ресурсну базу. Залишки коштів на рахунках 

клієнтів  на кінець дня 31.12.2010 р. становили: 

а) кошти юридичних осіб (примітка 14) – 343449 тис. грн., в тому числі: 

- кошти на вимогу – 314947 тис. грн. або 14,9% від зобов'язань Банку; 

- строкові кошти – 28502 тис. грн. або 1,3% від зобов'язань Банку,  

б) кошти фізичних (примітка 14) – 1063143 тис. грн., в тому числі: 

- кошти на вимогу – 461949 тис. грн. або 21,9% від зобов'язань Банку; 
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- строкові кошти – 601194 тис. грн. або 28,5% від зобов'язань Банку. 

Крім того, питому вагу (25,6%) зобов'язань Банку складають довгострокові кредити, які отримані від 

міжнародних та інших фінансових організацій – 539423 тис. грн. (примітка 16). 

Протягом звітного 2010 року в Банку не відбувалось злиття, приєднання, поділ, виділення або 

перетворення.  

 

Управління ризиками. 
  

Управління ризиками що притаманні операційній діяльності АТ "ПроКредит Банк" здійснюється на основі 

міжнародного досвіду банків, які відносяться до ПроКредит Групи (група банків, що належать "ПроКредит 

Холдинг АГ"), та з врахуванням практики ведення бізнесу в Україні. Інтегрована система ризик-менеджменту 

Банку забезпечує управління всіма видами ризиків, яке реалізовано у вигляді детальних інструкцій, визначених 

відповідними внутрішніми політиками та процедурами, обов’язковими для дотримання працівниками Банку. 

Управління ризиками базується на методологічних засадах, які викладені в "Політиці управління ризиками 

в АТ "ПроКредит Банк", а також в "Політиці управління ризиками ПроКредит Групи". Управління ризиками 

здійснюється на кожному етапі прийняття управлінських рішень та інтегроване в загальну систему управління 

Банком.  

Політика управління ризиками є частиною бізнес-стратегії Банку та встановлює відношення Банку до 

ризиків, що виникають, або можуть виникнути в процесі його діяльності, а також основні засади та підходи 

щодо управління цими ризиками. Детально, способи управління ризиками Банку та розподіл відповідальності 

щодо цього між його структурними підрозділами встановлюються спеціальними політиками, методологіями 

та/або процедурами. Конкретні повноваження та обов’язки щодо управління ризиками закріплюються за 

відповідними посадами операційними процедурами та/або посадовими інструкціями. 

Банк ідентифікує наступні ризики у своїй діяльності: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, 

ринковий ризик, валютний ризик, операційний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та стратегічний ризик. 

Основним ризиком який бере на себе банк є кредитний ризик, оскільки кредитування малого та середнього 

бізнесу є стратегічним напрямком діяльності Банку. Банк не веде спекулятивних операцій та уникає 

процентного, ринкового та валютних ризиків, не пов’язаних з обслуговуванням клієнтів банку. Банк не здійснює 

торгових операцій з інструментами власного капіталу, цінними металами та іншими інструментами, що несуть 

ціновий ризик. При цьому банк мінімізує ризик ліквідності, а також операційний ризик, ризик репутації, 

юридичний та стратегічний ризики. 

Система управління ризиками Банку складається з наступних елементів: виявлення ризику, вимірювання 

ризику, контроль ризику та моніторинг ризику. Зміст цих елементів, а також інструментів, що використовуються 

для їх реалізації визначаються вищевказаною політикою та іншими документами, адекватно до складності і 

рівню ризиків, з якими Банк стикається в своїй діяльності. 

Відповідальність за управління ризиками покладається на Правління Банку та Наглядову раду Банку. 

Організаційна структура Банку передбачає наявність наступних органів та структурних підрозділів, що 

задіяні в процесі управління та координації управління ризиками в Банку: 

- Комітет з управління активами та пасивами – здійснює стратегічне (у середньо- та довгостроковій 

перспективі) управління ризиками ліквідності, процентним та ринковим ризиками; 

- Кредитні комітети різних рівнів – здійснюють управління індивідуальним кредитним ризиком; 

- Комітет з портфельних кредитних ризиків – здійснює управління портфельним кредитним ризиком; 

- Комітет з управління операційними ризиками – здійснює управління операційним ризиком, а також 

затверджує План забезпечення безперервної діяльності та відновлення після катастроф; 

- Відділ ризик-менеджменту – здійснює виявлення, вимірювання,  моніторинг ризиків в діяльності Банку, 

організацію та координацію процесів контролю банківських ризиків у співробітництві з іншими 

підрозділами Банку, інформування Правління Банку та Наглядової ради Банку щодо ризиків банку. 

Відділ Ризик-менеджменту підпорядковується безпосередньо Голові Правління Банку, Керівник відділу 

Ризик-менеджменту є постійним членом Комітету з питань управління активами та пасивами, Комітету 

з портфельних кредитних ризиків та, Комітету з операційних ризиків та має право голосу на цих 

комітетах (без права вето). 

- Відділ внутрішнього аудиту – оцінює достатність та ефективність систем внутрішнього контролю Банку, 

в тому числі в частині управління ризиками, та виносить рекомендації Наглядовій раді щодо їх 

вдосконалення та сприяє забезпеченню результативності і ефективності операцій, достовірності, 

повноти і своєчасності фінансової й управлінської інформації, а також повної відповідності діяльності 

Банку чинним законам і нормативно-правовим актам. 

- Казначейство – здійснює оперативне управління ризиками ліквідності, процентним та ринковим 

ризиками та відповідає за оперативне коригування ринкових позицій Банку щодо цих видів ризиків; 

- Відділ зв’язків з громадськістю – здійснює контроль, моніторинг ризику репутації, а також організацію 

та управління заходами, спрямованими на його мінімізацію. 
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Існуючий в Банку Відділ Ризик-менеджменту виконує функції визначення, вимірювання та моніторингу 

портфельних кредитних ризиків, ринкових, операційних, правових ризиків та ризику ліквідності, а також 

створення методологічної основи для організації контролю цих ризиків відповідними підрозділами банку. 

Через систему внутрішньої звітності він забезпечує поінформованість Правління та Наглядової ради Банку щодо 

рівня ризику якому він піддається та щодо його адекватності стратегічно прийнятним рівням ризику, які 

визначаються Наглядовою радою Банку. Відділ Ризик-менеджменту виконує також організаційну функцію щодо 

координації заходів щодо зниження ризиків, які затверджуються Комітетом з Загальних Ризиків та Комітетом з 

управління операційним ризиком Банку, а також надає пропозиції щодо зниження ризиків на цих комітетах. 

 

Методологічні засади управління ризиками (основні документи): 
 

Рядок Ризики Назва документу 

1 

Загальні 

питання 

ProCredit Group Risk Management Policy. 

2 Політика управління ризиками в АТ "ПроКредит Банк".  

3 Положення про відділ ризик-менеджменту АТ "ПроКредит Банк". 

4 
Положення щодо контролю за рівнем достатності капіталу  АТ "ПроКредит Банк" з урахуванням 

ризиків, притаманних його діяльності. 

5 

Кредитний 

ProCredit Group Credit Risk Management Policy. 

6 ProCredit Group Portfolio Credit Risk Management Policy. 

7 ProCredit Group Counterparty Risk Management Policy. 

8 ProCredit Counterparty Risk Management Policy 

9 PCB Restructured Credit Exposures Policy 

10 Політика управління ризиками міжбанківських контрагентів 

11 Положення про комітет з управління активами і пасивами АТ "ПроКредит Банк".  

12 Положення про Кредитну політику. 

13 
Методика проведення оцінки фінансового стану позичальників – юридичних осіб АТ "ПроКредит 

Банк". 

14 Положення про комітет з управління портфельними кредитними ризиками 

15 Положення про оцінку ризику за кредитами та формування резервів АТ "ПроКредит Банк". 

16 

Ліквідності, 

ринковий 

ProCredit Group Liquidity Risk Management Policy. 

17 ProCredit Group Interest Rate Risk Management Policy. 

18 ProCredit Group Foreign Currency Risk Management Policy. 

19 Положення про комітет з управління ринковими ризиками 

20 ProCredit Bank Liquidity Risk Management Policy 

21 ProCredit Bank Interest Rate Risk Management Policy 

22 ProCredit Bank Foreign Currency Risk Management Policy 

23 ProCredit Bank Treasury Policy 

24 Положення про діяльність Казначейства АТ "ПроКредит Банк". 

17. 

Операційний 

ProCredit Group Operational Risk Management Policy. 

18. 
Положення про порядок надання, зміни та блокування прав доступу до корпоративної мережі, 

інформаційним системам та апаратному забезпеченню АТ "ПроКредит Банк". 

19. 
Положення про організацію операційно-касової роботи і веденню бухгалтерського обліку у 

відділенні АТ "ПроКредит Банк". 

20. Положення про організацію касової роботи в АТ "ПроКредит Банк". 

21. 
Правила закупки та порядок придбання основних засобів та оплати витрат в АТ "ПроКредит 

Банк". 

22. Положення про комітет з управління операційними ризиками АТ "ПроКредит Банк". 

23. Положення про використання ресурсів корпоративної інформаційної мережі. 

24. Юридичний Правила оформлення довіреностей та підписання договорів в АТ "ПроКредит Банк". 

25. 

Репутації 

Програма внутрішнього фінансового моніторингу. 

26. 
Процедура по здійсненню заходів для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом. 

27. Положення про зв'язки з громадськістю.  
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Кредитний ризик. 
 

Кредитний ризик (credit risk) - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 

через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із 

Банком, або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності 

Банку, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, 

коли Банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними 

відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи 

поза балансом. 

Мінімізація кредитного ризику досягається за рахунок проведення зваженої кредитної політики, здійснення 

кредитного аналізу, супроводження та моніторингу кредитів. Процедури розгляду, затвердження та надання 

кредитів чітко визначені відповідними внутрішніми положеннями Банку. Рішення про видачу кредитів 

приймаються кредитними комітетами різних рівнів, від 1-го (відділення) до 4-го (Наглядова рада) в залежності 

від суми кредиту. Окрім управління індивідуальними кредитними ризиками здійснюється управління 

портфельними кредитними ризиками шляхом визначення і контролю істотних концентрацій в кредитному 

портфелі Банку, які є предметом розгляду Комітету з портфельних кредитних ризиків. Цей комітет приймає 

рішення щодо обмеження портфельних кредитних ризиків та необхідних для цього заходів. Міжбанківські 

операції здійснюються виключно в межах лімітів, що визначаються на основі багатостороннього фінансового 

аналізу банків-контрагентів, розглядаються та затверджуються Комітетом з управління активами та пасивами 

Банку за кожним окремим контрагентом на обмежений строк. 

Банк при проведенні кредитних операцій обов’язково дотримується нормативів кредитних ризиків та 

інвестування, встановлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності Банків в Україні, затвердженою 

Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368: 

- максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7); 

- великих кредитних ризиків (Н8); 

- максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9); 

- максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10); 

- норматив загальної суми інвестування (Н12). 

Оцінка фінансового стану позичальника визначається в Банку за такими показниками: 

- коефіцієнт загальної ліквідності; 

- коефіцієнт миттєвої ліквідності;  

- коефіцієнт достатності капіталу;  

- коефіцієнт маневреності власних коштів;  

- коефіцієнт покриття основних засобів;  

- коефіцієнт покриття оборотних засобів;  

- обертання кредиторської заборгованості; 

- обертання активів; 

- рентабельність активів; 

- співвідношення грошових потоків до позикових коштів; 

- коефіцієнт покриття заставою суми кредиту.  

Формування резерву на покриття можливих збитків по кредитах проводиться відповідно до Положення про 

порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 

банків, затвердженим Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 (із змінами та доповненнями). 

Моніторинг кредитного ризику передбачає підготовку та подання періодичних звітів керівництву та 

Наглядовій раді із достатньою інформацією для оцінки рівня ризику. Ці звіти включають наступне:  

- перелік кредитів у розрізі класифікації за ризиком;  

- аналіз проблемних кредитів;  

- оцінку напрямку розвитку ризику у кредитному портфелі;  

- інформацію про проблемні кредити за кредитними інспекторами, філіями, галузями, видами 

забезпечення тощо;  

- аналіз змін рівня резервів Банку на основі рівня і тенденцій змін проблемних активів і загальної суми 

кредитів;  

- аналіз концентрації кредитів за клієнтами, пов'язаними з ними особами, галузями економіки і 

регіонами. 

 

Валютний ризик. 
 

Валютний ризик (foreign currency risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, 

який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Виділяються 

наступні види валютного ризику: 

- ризик трансакції — полягає в тому, що несприятливі коливання курсів іноземних валют впливають на 

реальну вартість відкритих валютних позицій; 
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- ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик) — полягає в тому, що величина 

еквівалента валютної позиції у звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які 

використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах в базову (національну) валюту;  

- економічний валютний ризик — полягає в змінах конкурентоспроможності Банку або його структур, що 

входять в консолідовану групу, на зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних курсів.  

Система управління валютним ризиком передбачає щоденний аналіз структури активів та пасивів Банку в 

розрізі валют, розміру і структури відкритої валютної позиції та їх відповідності встановленим лімітам. Банк не 

тримає валютних позицій з метою отримання спекулятивного прибутку від змін валютних курсів, виходячи з 

принципу необхідності і достатності валютної позиції Банку для обслуговування клієнтських потреб. 

 

Процентний ризик. 
 

Відсотковий ризик (interest rate risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, 

який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість Банку,  

так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інструментів. Основними виділяються 

наступні основні типи процентного ризику: 

- ризик зміни вартості ресурсів  (repricing risk) — який виникає через різницю в строках погашення (для 

інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із 

змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов'язань та позабалансових позицій; 

- ризик зміни кривої дохідності (yield curve risk) — ризик, який виникає через зміни в нахилі та формі 

кривої дохідності;  

- базисний ризик (basis risk) — ризик,  який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між 

коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики щодо 

переоцінки яких є однаковими;  

- ризик права вибору (optionality risk) — ризик права вибору, який постає із наявності права відмови від 

виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо чи опосередковано наявне в багатьох 

банківських активах, зобов'язаннях та позабалансових портфелях. 

Для вимірювання відсоткового ризику Банку використовуються статистична модель відсоткових розривів 

(геп-аналіз), аналіз тривалості та вартості під ризиком (value at risk), що дозволяють заздалегідь оцінювати 

наслідки незбалансованості в структурі відсоткових ставок Банку та здійснювати управління цим видом ризику 

шляхом прийняття Комітетом з управління активами та пасивами Банку рішень щодо необхідних змін в 

процентних позиціях Банку. 

 

Ризик ліквідності. 
 

Ризик ліквідності (liquidity risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками 

коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання. Ризик ліквідності ринку 

виникає через нездатність визначати або враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність 

залучати кошти в необхідних обсягах та за прийнятними ставками та/або реалізовувати активи швидко і з 

мінімальними втратами вартості. Банк виділяє два види ризику ліквідності: ризик ліквідності фінансування та 

ризик ліквідності ринку. 

Ризик ліквідності фінансування (funding risk) — ризик, що виникає через неспроможність Банку закрити 

розриви в своїх позиціях за поточними ринковими ставками та в потрібний строк, не зазнавши при цьому 

неприйнятних витрат. Виникає у разі виникнення розривів в грошових позиціях Банку, наприклад при 

рефінансуванні активів пасивами з відмінними строками. 

Ризик ліквідності ринку (market liquidity risk) — ризик, що виникає через неспроможність Банку реалізувати 

активи на ринку швидко та з мінімальними втратами вартості. 

Управління ризиком ліквідності здійснюється на підставі щоденного аналізу строкової структури активів та 

пасивів Банку та прогнозування грошових потоків з урахуванням ступеня ринкової ліквідності активів та 

середньостатистичної динаміки пасивів Банку. Позиція Банку з ліквідності в розрізі валют розглядається 

щотижня на Комітеті з управління активами та пасивами, де приймається рішення щодо джерел та способів 

залучення коштів, їх розміщення або змін у структурі активів чи пасивів Банку.  

Основними засобами контролю ризиків ліквідності фінансування є: 

- дотримання регулятивних вимог щодо ліквідності Банку. Для цього Банк керується в першу чергу 

вимогами Національного банку України та інших регулятивних установ, до юрисдикції яких підпадає 

Банк та його операції. У разі виникнення суперечностей, перевагу мають вимоги НБУ. 

- планування фінансування Банку. Набуває форми постійного процесу, ціллю якого є встановлення та 

підтримання обсягів та часової структури рефінансування Банку, що якнайкращим чином відповідають 

його активним операціям, як наявним так і потенційним. 
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- встановлення обмежень щодо активів з низькою ліквідністю, шляхом введення лімітів по конкретних 

продуктах та по спеціальних показниках, що вимірюють ризик ліквідності ринку (як встановлених 

законодавчо, так і таких, що додатково використовуються Банком для контролю ризику ліквідності).  

- планування дій у разі настання кризи ліквідності.  

 

Операційний ризик. 
 

Операційні ризики (operational risk) — це наявні, або потенційні ризики для надходжень Банку, або його 

капіталу, що виникають через хибність внутрішніх процесів Банку, технічні негаразди, помилки чи шахрайство 

співробітників, або зовнішні фактори.  

Операційно-технологічний ризик — це потенційний ризик для існування Банку, що виникає через недоліки 

корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і 

процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і 

безперервності роботи.  

Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через помилку, невчасне виконання робіт або 

шахрайство або стати причиною того, що інтереси Банку постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад, 

дилери, кредитні працівники або інші працівники Банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть 

операції в порушення етичних норм або із занадто високим ризиком. Операційно-технологічний ризик виникає 

також через неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних технологій. До інших аспектів 

операційно-технологічного ризику належить імовірність непередбачених подій, наприклад пожежі або 

стихійного лиха. 

Мінімізація операційного ризику досягається впровадженням системи чіткого розподілу повноважень 

окремих підрозділів та працівників Банку при виконанні всіх банківських операцій з обмеженим доступом в 

операційну систему та щоденною звіркою рахунків. В Банку працює Комітет з управління операційними 

ризиками, який розглядає питання та готує пропозиції щодо відвернення, страхування, оптимізації чи 

мінімізації операційних ризиків. Для моніторингу та оперативного контролю наявних та потенційних 

операційних втрат в Банку запроваджено щомісячний збір інформації з операційних втрат. З метою управління 

операційними ризиками, в нештатних ситуаціях розробляються комплекси заходів або проекти щодо їх 

усунення або мінімізації. В Банку також існує план забезпечення безперервної діяльності та відновлення роботи 

в разі лиха, що являє собою заздалегідь розроблені підходи та інструкції щодо дій, у разі настання подій, що 

ведуть до переривання або зупинки операційних процесів Банку. Цей план є предметом постійного оновлення 

та вдосконалення з метою його підтримки в дієвому стані. 

Управління операційними ризиками здійснюється керівниками відповідних підрозділів, що відповідальні за 

контроль дотримання операційних процедур Банку та принципу «чотирьох очей», а також за впровадження 

заходів щодо зниження операційних ризиків, ініційованих та затверджених Комітетом з управлінню 

операційними ризиками. 

Комітет з управління операційними ризиками забезпечує контроль операційних ризиків Банку та 

затверджує заходи щодо їх усунення або зниження, створюючи необхідні робочі групи.  

Відділ Ризик-менеджменту забезпечує розробку кількісних та якісних методів ідентифікації, аналізу, 

вимірювання та контролю операційних ризиків, а також незалежну їх оцінку.  

З метою управління операційними ризиками в Банку розроблено внутрішній документ "Положення про дії 

при надзвичайних ситуаціях".  

Для цілей вимірювання операційних ризиків, випадки втрат за цими ризиками класифікуються на категорії 

відповідно до вимог Нової Базельської Угоди. Ці категорії узагальнюють випадки втрат за операційними 

ризиками на основі схожості їх характеристик у всіх банків групи. Класифіковані випадки заносяться до єдиної 

бази даних операційних ризиків Loss Events Database. 

Кількісне вимірювання операційного ризику здійснюється на основі обчислення ключових ризик-

індикаторів (key risk indicators), що являють собою показники операційної діяльності Банку, що корелюють з 

рівнем операційних ризиків, пов’язаних з ними. 

Якісне вимірювання операційного ризику здійснюється шляхом аналізу випадків фактичних або 

потенційних операційних втрат з бази даних Loss Events Database у розрізі їх типовості або не типовості та 

ступеню їх впливу на операційні процеси Банку, а також шляхом експертної оцінки основних операційних 

процесів Банку. 

Здійснення контролю операційних ризиків полягає в розробці та реалізації наступних заходів щодо їх 

зниження, попередження або усунення: 

- інструктування персоналу щодо принципів та шляхів мінімізації операційних ризиків; 

- розподіл та обмеження прав доступу до інформаційних систем та приміщень Банку; 

- планування відновлення роботи Банку у разі виникнення непередбачуваних обставин (вихід з ладу 

інформаційних систем, пожежа, землетрус тощо); 

- реалізація заходів щодо зниження рівня операційних ризиків Банку; 

- страхування операційних ризиків. 
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Впровадження цих заходів у Банку координує відділ Ризик-менеджменту,  а також Комітет з управління 

операційними ризиками та робочі групи, що ним створюються. 

Для моніторингу операційних ризиків всі структурні підрозділи Банку складають звіти щодо втрат за 

операційними ризиками та представляють їх у Відділ Ризик менеджменту, який аналізує, консолідує цю 

інформацію та доводить її до відома Комітету з управління операційними ризиками та Правління Банку. 

Відділ Ризик менеджменту також на регулярній основі готує звіт щодо ключових ризик-індикаторів 

операційного ризику, а також щодо якісної оцінки основних операційних процесів Банку та доводить його до 

відома Комітету з управління операційними ризиками та Правління Банку. 

 

Ціновий ризик. 
 

Банк не здійснює торгових операцій з інструментами власного капіталу, цінними металами та іншими 

інструментами, що несуть ціновий ризик. 

 

Юридичний ризик. 
 

Юридичний ризик (legal risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень Банку, або його 

капіталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, нормативно-правових актів, 

угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення. Банківські 

установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених 

сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими 

уповноваженими органами. 

Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності 

грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій Банку на ринку, звуження 

можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.  

Управління юридичним ризиком реалізовано шляхом здійснення більшої частини банківських операцій на 

основі стандартизованої юридичної документації, затвердженої Правлінням Банку з урахуванням висновків 

зовнішніх юридичних фірм та юридичного управління Банку. Інформація щодо судових позовів та тяжб, в яких 

фігурує Банк, є предметом постійного моніторингу та контролю з боку Правління. 

Система управління юридичним ризиком Банку включає:  

- політику ведення бізнесу відповідно до принципів корпоративного управління, систему визначення і 

оцінки дотримання Банком вимог всіх законів та нормативно-правових актів Національного банку 

України та інших державних органів;  

- процес моніторингу змін у законодавстві, які можуть вплинути на фінансовий стан Банку або 

спричинити зміну параметрів його роботи; 

- процес моніторингу всіх судових справ, в яких Банк виступає стороною; 

- систему звітності для здійснення моніторингу рівня юридичного ризику для всіх видів діяльності Банку.  

Юридичне управління Банку  здійснює управління юридичними ризиками Банку та надає відділу Ризик-

менеджменту та Комітету з управління операційним ризиком інформацію, необхідну для моніторингу 

юридичних ризиків, на які наражається Банк. 

 

Ризик репутації. 
 

Ризик репутації — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або 

органами нагляду. Це впливає на спроможність Банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати 

нові послуги або підтримувати відносини, що тривають. Цей ризик може привести Банк до фінансових втрат або 

зменшення клієнтської бази, у тому числі через притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної 

відповідальності.  

Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому банки мають відповідально ставитися до своїх 

взаємовідносин із клієнтами та суспільством.  

Управління ризиком репутації здійснюється шляхом дотримання Банком міжнародних професійних 

стандартів, кодексу етики та поведінки, а також соціальної місії Банку щодо розвитку малого підприємництва, 

які є загальними для всіх банків ПроКредит Групи. Репутація та публічний імідж Банку є предметом постійного 

моніторингу з боку PR-служби та контролю з боку Комітету з управління операційними ризиками. 

Публічне сприйняття іміджу Банку можна розділити на дві категорії:  

- сприйняття ринком, наприклад нинішніми або потенційними клієнтами, контрагентами, акціонерами 

(учасниками);  

- сприйняття органами державного регулювання, наприклад Національним банком, Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими 

уповноваженими органами. 

Система управління ризиком репутації Банку включає:  



 
Річна фінансова звітність  АТ "ПроКредит Банк" за 2010 р. 

  

 

IX 

 

 

- політику щодо управління ризиком репутації,  відповідно до принципів корпоративного управління;  

- інформаційну систему управління (набір форм звітності, схему документообігу тощо) для Наглядової 

ради, Правління або профільних колегіальних органів Банку щодо моніторингу уразливості всіх видів 

діяльності Банку до ризику репутації.  

Крім того для адекватного управління ризиком репутації Банк проводить регулярний моніторинг 

повідомлень засобів масової інформації про Банк, пов'язані з ним структури та клієнтів з метою вжиття 

відповідних заходів, спрямованих на підтримку та відновлення позитивної репутації Банку та його іміджу. 

Відділ маркетингу (PR-менеджер) здійснює контроль ризику репутації, а також доводить до Правління, 

відділу Ризик-менеджменту та Комітету з управління операційними ризиками інформацію щодо моніторингу 

рівня репутаційних ризиків, на які наражається Банк. 

 

Таким чином, в рамках системи управління ризиками створюється культура ризик-менеджменту Банку. 

Головний елемент цієї культури ̶ доведення відношення Банку до ризику і пов'язаних з ним корпоративних 

цінностей і пріоритетів до відома співробітників, що приймають участь в процесі прийняття рішень на всіх 

рівнях управління, усвідомлення ними банківських ризиків у своїй діяльності та невід’ємність заходів щодо 

мінімізації ризиків від бізнес-процесів Банку. 

 

Банк на кінець дня 31.12.2010 р. є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Свідоцтво учасника 

Фонду № 131 від 30.10.2003 р. 

 

Платоспроможність Банку як співвідношення його капіталу і сумарних активів, зважених щодо відповідних 

коефіцієнтів за ступенем ризику, яка визначає достатність капіталу Банку для проведення активних операцій з 

урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності, складає на 31.12.2010 р. 

15,85 % за умови нормативного значення не менше 10 %. 

 

Інші економічні показники, що відображають діяльність Банку, станом на кінець дня 31.12.2010 р. наведено 

нижче.  

Коефіцієнт 
Значення, розраховане Банком Нормативне 

значення 31.12.2010 р. 31.12.2009 р. 

Норматив адекватності регулятивного Капіталу (Н2)  15,85% 14,15% Не менше 10% 

Норматив адекватності основного Капіталу (Н3) 14,93% 12,26% Не менше 9% 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 24,86% 51,51% Не менше 20% 

Норматив поточної ліквідності (Н5) (з кінцевим 

строком погашення до 31 дня) 
40,26% 89,93% Не менше 40% 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) (з 

початковим строком погашення до 1 року) 
73,94% 63,12% Не менше 60% 

 

В 2010 році Банк не припиняв ніяких видів діяльності. 

 

Банк не мав обмежень щодо володіння активами станом на кінець дня 31.12.2010 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Річна фінансова звітність  АТ "ПроКредит Банк" за 2010 р. 

  

 

X 

 

 

Корпоративне управління. 
 

Організаційна структура Банку (схема).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органами управління Банку є: 

- Загальні збори Акціонерів (вищий орган); 

- Наглядова рада Банку; 

- Правління Банку. 

Органами контролю Банку є: 

- Ревізійна комісія; 

- Внутрішній аудит. 

 

Загальні збори Акціонерів є вищим органом управління Банку, до виключної компетенції яких належать 

повноваження про прийняття рішення про: 

- визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження його планів та звітів про їх 

виконання; 

Голова Правління 

Комітети: 

- Кредитний комітет 

- Комітет по активам та 

пасивам  

- IT Комітет 

- HR Комітет 

- Ризик Комітет  

Загальні збори Акціонерів 

Наглядова Рада 

 

Ревізійна комісія 

Правління 

Заступник Голови 

Правління 

Кредитне управління  Управління 

розвитку бізнес 

клієнтів 

Відділ по роботі з 

персоналом 

Управління 

інформаційними 

технологіями 

Адміністративний 

відділ 

Юридичний відділ 

Управління 

роздрібного 

бізнесу 

Відділ 

маркетингу та 

реклами 

Відділ платежів 

Відділ 

казначейства 

Відділ обліку 

внутрішньобанківських 

операцій 

Відділ планування та 

контроллінгу 

Відділ репортінгу 

Відділ ризик 

менеджменту 

Перший Заступник 

Голови Правління 

Відділ методології 

Відділ внутрішнього 

аудиту 

Відділ фінансового 

моніторингу 

Бек офіс Головного 

банку 

Відділ податкового 

обліку 

 

Відділ кредитних 

ризиків Відділ валютного 

контролю 
Відділ розвитку 

карткового 

бізнесу 

Відділ технічного 

забезпечення та 

підтримки  користувачів 

Відділ системного 

адміністрування 

Відділ банківських та 

платіжних систем 

(Головний бухгалтер) 

Відділення Банку 
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- внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

- зміни розміру Статутного капіталу Банку; 

- призначення та звільнення голів та членів Наглядової ради Банку, Ревізійної комісії; 

- затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства,  

затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора; 

- розподіл прибутку Банку; 

- припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу. 

 

Наглядова рада Банку обирається Загальними зборами Акціонерів з числа акціонерів Банку та представляє 

інтереси Акціонерів Банку в перерві між проведенням Загальних зборів Акціонерів і в межах компетенції, 

визначеної Статутом Банку, здійснює такі функції: 

- призначає і звільняє голову Правління Банку та членів Правління Банку; 

- контролює діяльність Правління Банку; 

- визначає зовнішнього аудитора; 

- встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Банку; 

- приймає рішення щодо покриття збитків; 

- приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і 

представництв Банку, затвердження їх статутів і положень; 

- інше.  

 

Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку та несе 

відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, 

рішеннями Загальних зборів Акціонерів і Наглядової ради Банку. Правління Банку уповноважене вчиняти такі дії 

та нести відповідальність за їх здійснення: 

- здійснювати повсякденну діяльність та всі інші види діяльності Банку у встановлених напрямками 

діяльності межах, як визначається Загальними зборами Акціонерів, Наглядовою радою та 

внутрішніми положеннями Банку; 

- готувати щомісячні звіти щодо ключових аспектів господарської діяльності Банку та подавати такі 

звіти Наглядовій раді; 

- готувати спеціальні звіти на вимогу Наглядової ради; 

- брати участь у засіданні Наглядової ради на запрошення Голови Наглядової ради; 

- призначати та звільняти незалежного реєстратора; 

- виконувати інші завдання, поставлені перед ним Наглядовою радою, та дотримуватись усіх вимог 

законодавства України. 

Ревізійна Комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку та підзвітна Загальним 

зборам Акціонерів.  

 

Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Наглядової ради Банку та підзвітна 

Наглядовій раді Банку та Ревізійній комісії. 

 

Корпоративна культура Банку базується на таких принципах як відкрите спілкування, прозорість та 

професіоналізм. Ключем до успіху Банку є правильний підбір персоналу та його подальше навчання. 

Корпоративна культура Банку спирається на творчій потенціал та підприємницький дух співробітників, і 

водночас сприяє глибокому розумінню ними особистої та соціальної відповідальності.  

Частиною загальної місії групи ПроКредит є встановлення стандартів у тих фінансових секторах, де ми 

працюємо. Ми хочемо робити свій внесок, що вирізняється не тільки в розрізі цільових груп, які ми 

обслуговуємо, і якості фінансових послуг, які ми надаємо, але й що стосується етики бізнесу. У цьому розумінні, 

ключове значення мають наші корпоративні цінності. Ми встановили шість основних принципів, якими 

керуються установи групи ПроКредит у своїй діяльності: 

• Прозорість: ми дотримуємося принципу надання прозорої інформації як нашим клієнтам, так і 

громадськості та нашим співробітникам; ми відверті та відкриті у своїй діяльності. 

• Культура відкритого спілкування: ми відкриті, чесні й конструктивні в нашому спілкуванні один з одним; 

ми професійно вирішуємо робочі конфлікти завдяки тому, що разом працюємо над пошуком рішення. 

• Соціальна відповідальність і толерантність: ми надаємо клієнтам слушні поради; оцінюємо їхнє 

економічне та фінансове становище, потенціал та можливості з тим, щоб вони мали зиск від відповідних 

"продуктів"; дуже важливим для нас є розвиток культури заощаджень; ми з повагою ставимося до всіх клієнтів і 

співробітників. 

• Орієнтованість на надання послуг: кожного клієнта ми обслуговуємо в дружній, компетентній та ввічливій 

манері. Наші співробітники надають усім клієнтам послуги відмінної якості, незалежно від їхнього походження 

або масштабів бізнесу. 
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• Високі професійні стандарти: кожен співробітник несе відповідальність за якість своєї роботи та 

намагається зробити її ще кращою. 

• Високий рівень особистої відданості: крокує пліч-о-пліч з особистою щирістю й чесністю – рисами, які 

вимагаються від кожного співробітника в усіх установах мережі ПроКредит. 

Цінності групи ПроКредит складають основу нашої корпоративної культури. Ми обговорюємо та 

застосовуємо їх у нашій щоденній діяльності. Більш того, вони знайшли своє відображення в кодексі поведінки, 

який перетворює стандарти ділової етики групи ПроКредит на практичні керівні принципи для всіх 

співробітників її установ. Щоб переконатися, що нові співробітники повністю розуміють усі зазначені принципи, 

початковий курс для нового персоналу передбачає спеціальні учбові заняття, присвячені виключно кодексу 

поведінки і його значенню для всіх членів нашої команди. Для того щоб забезпечити стійке дотримання 

персоналом високих етичних стандартів та тримати його в курсі нововведень етичного характеру, для існуючих 

співробітників проводяться регулярні навчальні семінари різних ступенів, що передбачають тематичні 

дослідження та обговорення "сірих зон". 

Ще один аспект забезпечення дотримання найвищих стандартів ділової етики полягає в послідовному 

застосуванні найдосконаліших міжнародних правил і процедур, націлених на захист наших установ від 

використання в якості механізму для відмивання грошей та іншої протизаконної діяльності, такої як 

фінансування тероризму. У зв’язку із цим дуже важливим є принцип "знай свого клієнта", а також надання 

обґрунтованої звітності та дотримання чинного законодавства. Також ми встановлюємо стандарти в тому, що 

стосується впливу наших кредитних операцій на навколишнє середовище. Банк впровадив систему заходів 

охорони навколишнього середовища, яка передбачає постійну оцінку відповідності кредитного портфеля 

екологічним критеріям, всебічний аналіз усіх видів економічної діяльності, що можуть становити потенційну 

загрозу для навколишнього середовища, а також відмову в розгляді заявок на отримання кредиту тим 

підприємствам, які займаються екологічно небезпечними видами діяльності, що їх визначено в нашому 

переліку винятків. Завдяки тому що Банк приділяє увагу питанням охорони навколишнього середовища в 

процесі затвердження кредитів, він піднімає рівень екологічної свідомості серед своїх клієнтів. Дотримання 

стандартів етики бізнесу, безумовно, також є основним критерієм під час розгляду заявок на отримання 

кредиту. Банк не надає кредитів підприємствам або приватним особам, якщо існує підозра в тому, що вони 

використовують небезпечні, або морально неприйнятні форми праці, особливо дитячої. 

 

Керівництво Банку не володіє акціями Банку. 

 

Банк створений за участю 100 % іноземного капіталу. Зареєстрований та сплачений статутний фонд Банку 

на кінець дня 31.12.2010 р. становить 298333 тис. грн. Статутний фонд поділено на 476101 просту іменну акцію і 

149611 привілейованих іменних акцій (примітка 21). Акції Банку випущено у бездокументарній формі, кожна 

номінальною вартістю 476,79 гривні.  

 

Акції серед учасників Банку поділяються наступним чином (вони ж є учасниками істотної участі): 
 

Акціонери Банку Країна 

Кількість 

акцій, 

шт. 

Частка в 

статутному 

капіталі, % 

Номінальна 

вартість акцій,  

тис. грн. 

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку 

(European Bank for Reconstruction and Development) 

Велико-

британія 
95214 15,22 45397 

ПроКредит Холдинг АГ (ProCredit Holding AG) Німеччина 285667 45,65 136203 

Кредитна Установа для Відбудови (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau)  
Німеччина 244831 39,13 116733 

Усього:  625712 100,00 298333 

 

Станом на кінець 31.12.2010 р. Банк має 40 відділень (на 31.12.2009 р. – 64 відділень).  

 

Кількість працівників на кінець дня 31.12.2010 р. становить 1381 особа (на 31.12.2009 р. – 1722 особи).   

 

З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку, подання повної та своєчасної  фінансової 

звітності, відповідно до наказу № 412 від 16.09.2010 р. була проведена річна інвентаризація активів, 

зобов'язань (балансових та позабалансових), резервів, грошових документів, цінностей і бланків суворої 

звітності, про що складено акт інвентаризації. Розходжень між даними обліку та фактичною наявністю активів 

Банку не встановлено.  
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Інформація відповідно до статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р.                

№ 3480: 

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 

капіталу: 

Загальними зборами Акціонерів 28.04.2010 р. були прийняті рішення про збільшення розміру статутного 

капіталу банку та закрите (приватне) розміщення 149611 шт. привілейованих іменних акцій на суму 71333 тис. 

грн. Частка цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, становить 31,424% статутного 

капіталу. Випуск акцій, розміщений та оплачений в повному обсязі, зареєстрований Державною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку 30.06.2010 р. реєстраційний номер 4731/1/10; 

- прийняття рішення про викуп власних акцій – не відбувалося; 

- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі: 

Управлінням інформації та лістингу ПФТС прийнято рішення про переведення облігацій АТ "ПроКредит 

Банк" серії F з котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів біржового 

списку, у зв’язку із зменшенням середньомісячної вартості біржових угод з облігаціями цієї серії випуску. 

Рішення набуло чинності 23.02.2010 р. 

- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Банку – не відбувалося; 

- зміна складу посадових осіб Банку: 

Позачерговими загальними зборами Акціонерів Банку 25.02.2010 р. було затверджено рішення про 

відкликання п. Чікако Куно зі складу Наглядової ради Банку за власним бажанням та одночасне обрання п. Яни 

Сівчової членом Наглядової ради банку. 

Пані Чікако Куно обіймала посаду члена Наглядової ради в якості представника акціонера Банку ЄБРР з 

2004 року; часткою у статутному капіталі Банку не володіє. У своїй діяльності порушень законодавства не 

припускалась, судимості за корисливі та інші посадові злочини не має. 

Пані Яна Сівчова, призначена на посаду члена Наглядової ради 25.02.2010 р. строком на 3 роки, є 

представником акціонера банку ЄБРР, має бездоганну ділову репутацію та значний досвід керівної роботи у 

банківській сфері. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. У своїй діяльності порушень законодавства не 

припускалась, судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

- зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: 

3 червня 2010 р. у системі реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ПроКредит Банк» відбулись 

наступні зміни:  

– списання з особового рахунка акціонера ПроКредит Холдинг АГ, адреса місцезнаходження: 

Кіршвальдштрасе, 19, Франкфурт-на-Майні, 60435, ФРН, 95 220 простих іменних акцій, що становить 20 

відсотків голосуючих акцій. Кількість простих акцій ПроКредит Холдинг АГ у статутному капіталі банку 

зменшилась до 285 667 шт., участь у капіталі банку із правом голосу становить 60 відсотків; 

– зарахування на особовий рахунок акціонера KfW, адреса місцезнаходження: Пальменгартенштрасе, 5–

9, Франкфурт-на-Майні, 60325, ФРН, 95 220 простих іменних акцій банку, що становить 20 відсотків 

голосуючих акцій в капіталі банку. 

- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - не відбувалося; 

- рішення вищого органу Банку про зменшення статутного капіталу - не відбувалося; 

- порушення справи про банкрутство Банку, винесення ухвали про його санацію – не відбувалося; 

- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство Банку - не відбувалося. 
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Примітки до звітів. 
 

Примітка 1. Облікова політика. 
 

Примітка 1.1. Основна діяльність. 
 

1. Протягом звітного 2010 року діяльність Банку регулювалась Статутом Банку (новою редакцією), 

затвердженим Загальними зборами Акціонерів 14.07.2009 р. (зареєстрований Національним банком України – 

14.08.2009 р.), а також Статутом Банку (новою редакцією), затвердженим Загальними зборами Акціонерів 

05.08.2010 р. (зареєстрований Національним банком України – 14.09.2010 р.),  чинним законодавством України, 

зокрема, законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні 

папери та фондовий ринок", "Про режим іноземного інвестування", нормативно-правовими актами 

Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку. 

2. Основними видами діяльності Банку є кредитування малого та середнього бізнесу, залучення вкладів 

суб'єктів господарювання і фізичних осіб та розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Основними клієнтами 

Банку є представники дрібного, малого, середнього бізнесу та фізичні особи, яким Банк надає повний спектр 

банківських послуг. 

3. Діяльність Банку безпосередньо забезпечують працівники, які виконують функції фронт-офісу та бек-

офісу. Функції працівників чітко визначені та розподілені між учасниками операційного процесу відповідно до 

внутрішніх положень та посадових інструкцій. 

Функції фронт-офісу Банку виконують працівники, які відповідають за ініціювання активних та пасивних 

операцій. Метою фронт-офісу є отримання прибутку, мінімізація впливу ризиків, підтримка ліквідності та 

розширення спектру банківських продуктів. Суб'єктами діяльності фронт-офісу виступають юридичні та фізичні 

особи, банки, небанківські фінансові установи тощо. 

Функції бек-офісу виконують працівники, які забезпечують дотримання відповідних процедур реєстрації, 

перевірки, обліку операцій, контроль за їх проведенням та взаємодіють з фронт-офісними підрозділами, 

банками та іншими контрагентами, в тому числі з Національним банком України, податковими органами тощо. 

4. Продаж банківських продуктів та проведення операцій для забезпечення фінансово-господарської 

діяльності Банку, незалежно від складності операції, здійснюється за наступними етапами: санкціонування 

продукту (операції), продаж продукту/проведення операції, внутрішній контроль за операцією. Кожний з цих 

етапів поділяється між відповідними структурними підрозділами Банку.  

Рішення про санкціонування продажу продуктів (проведення операцій) підлягають відповідному 

оформленню та приймаються однією посадовою особою або колегіально, що залежить вид типу продукту 

(операції), і визначається Статутом Банку, внутрішніми положенням та лімітами на проведення окремих 

операцій. 

У рамках дозволених операцій, відповідними структурними підрозділами Банку клієнтам пропонуються 

стандартні банківські продукти. Для продажу/супроводження кожного банківського продукту визначені 

структурні підрозділи Банку, які виконують певні операції, кінцевим результатом яких є виконання зобов'язань 

перед клієнтами (контрагентами) та отримання доходу від проданого продукту.  

Крім того, Банк веде господарську діяльність, спрямовану на забезпечення основної банківської діяльності, 

та укладає відповідні господарські угоди згідно з чинним законодавством України. 

 

 

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності. 
 

Звіт, що надається, стосується періоду 2010 року, тобто з 01 січня по 31 грудня 2010 року. Річну фінансову 

звітність складено в тисячах гривень на базі зведеної звітності Банку з урахуванням відділень станом на кінець 

дня 31.12.2010 р. Валюта звітності – гривня. Одиниця виміру – тис. грн. 

Облікова політика Банку (методологія організації та ведення обліку) – це сукупність визначених принципів, 

методів і процедур згідно чинного законодавства, що використовуються Банком для складання та подання 

фінансової звітності. Облікова політика Банку базується на чинному законодавстві України, нормативних 

документах Національного банку України, основних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

та рішеннях керівництва Банку.  

Відмінність методологічних засад Облікової політики Банку від Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) обумовлена та відповідала відмінностям вимог і положень, викладених в нормативних 

документах Національного банку України від вимог МСФЗ. 

Відмінність, на сам перед, полягає у застосування протягом 2010 року різних підходів під формування 

резервів під активні операції (кредити, цінні папери та дебіторська заборгованість). 

Облікова політика є інструментом, що впливає як на форми та методи ведення обліку, так і на фінансові 

результати роботи Банку; є основою для складання фінансової, податкової та іншої звітності.  

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах: 
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- повне висвітлення – усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку 

без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні 

наслідки операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; 

- превалювання сутності над формою – операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно 

до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; 

- автономність – активи та зобов’язання Банку повинні бути відокремлені від активів та зобов’язань 

власників банку та інших банків (підприємств); 

- обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або 

дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/або витрати не занижуватимуться; 

- безперервність – оцінка активів банку здійснюється, виходячи з  припущення, що його діяльність 

продовжуватиметься в неосяжному  майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї 

діяльності, це повинно відображатися у фінансових звітах; 

- нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення  результату звітного періоду потрібно 

порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і 

витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення 

незалежно від дати надходження або сплати грошей. Доходи - це збільшення економічних вигод 

протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів, або зменшення 

зобов’язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов’язаного з 

внесками акціонерів. Витрати – це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у 

вигляді вибуття чи амортизації активів, або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення 

власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами; 

- послідовність – постійне (із року в рік) застосування Банком обраної облікової політики. Зміна методу 

обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними 

положеннями бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових 

звітах; 

- історична (фактична) собівартість – активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання 

чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають 

переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату. 

Облік на балансових рахунках операцій, пов’язаних з визнанням чи припиненням визнання будь-яких 

активів, здійснюється із застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку. 

Якщо дата розрахунку відрізняється від дати виникнення вимог або зобов’язань, операції обліковуються за 

позабалансовими рахунками починаючи з дати операції до настання строку розрахунку. 

Основними оцінками, що застосовувалися під час складання фінансових звітів є: історична (первісна) 

собівартість, справедлива вартість. 

При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них 

коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання. Історична вартість 

залишається незмінною до моменту її зникнення або продажу відповідних активів. Проте, після дати придбання 

цінні папери до погашення обліковуються за амортизованою собівартістю, а активи та зобов’язання в іноземній 

валюті переоцінюються на кожну звітну дату за діючим офіційним курсом гривні, якщо вони відносяться до 

монетарних, та обліковуються за курсом виникнення без подальшої переоцінки, якщо вони відносяться до 

немонетарних статей балансу. 

При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно 

було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б 

вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. 

 

 

Примітка 1.3. Первісне визнання фінансових інструментів. 
 

Під час первісного визнання фінансові активи та фінансові зобов’язання оцінюються за їх справедливою 

вартістю з урахуванням (у тому разі, якщо фінансовий актив або фінансове зобов’язання після первісного 

визнання не оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки) витрат на операції, які 

безпосередньо стосуються придбання або випуску такого фінансового активу або фінансового зобов’язання. 

 

 

Примітка 1.4. Кредити та заборгованість клієнтів. 
 

Кредити в звіті "Баланс" відображені в сумі неповернутого основного боргу, нарахованих відсотків та 

неамортизованого дисконту за вирахуванням резервів на покриття можливих збитків. 

Банк здійснює кредитні операції відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів 

Національного банку України, Кредитної політики Банку та інших внутрішніх нормативних документів. 

Облік кредитних операцій та резервів під кредити у Банку здійснюється відповідно до "Інструкції з 

бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під 
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кредитні ризики в банках України", затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 

27.12.2007 р. № 481.  

Банк оцінює надані клієнтам кредити під час первісного визнання за справедливою вартістю, включаючи 

витрати на операцію. Банк включає витрати на операцію, що безпосередньо пов'язані з визнанням фінансового 

інструменту, в суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.  

Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту із застосуванням ефективної 

ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення (повернення) 

кредиту. Банк визначає справедливу вартість фінансового активу шляхом дисконтування всіх очікуваних 

майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки щодо подібного фінансового 

інструменту. 

Банк оцінює надані клієнтам кредити, після первісного визнання, за амортизованою собівартістю з 

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

Банк визнає в бухгалтерському обліку збиток на суму різниці між справедливою вартістю наданих кредитів 

та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту у разі видачі кредиту за ставками є нижче 

ринкових. 

Відсотки за кредитами нараховуються за методом ефективної ставки. 

При несвоєчасному погашенні позичальником заборгованості за кредитом, на наступний робочий день, 

прострочена сума боргу переноситься на відповідні рахунки простроченої заборгованості. 

Резерви за кредитними операціями формуються за всіма видами наданих кредитів у національній та 

іноземній валютах, включаючи кредити (депозити) розміщені в інших банках та кошти на коррахунках в 

іноземних банках, кредити, які надані суб'єктам господарювання та фізичним особам, овердрафт, фактично 

надані гарантії станом за останній робочий день звітного місяця відповідно до Положення про порядок 

формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, 

затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 р. № 279 (із змінами та 

доповненнями). 

Резерви для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями формуються 

щомісячно, виходячи із стану кредитного портфелю Банку. Щомісячно, станом на кінець дня останнього 

робочого дня місяця, Банком здійснюється оцінка ризику та класифікація кредитної заборгованості. 

Резерви формуються в тій валюті, в якій враховується заборгованість. Резерви формуються в повному 

обсязі за рахунок витрат Банку, незалежно від фінансового результату Банку. 

Облік резервів за всіма видами позабалансових зобов'язань Банку (надані гарантії та зобов'язання з 

кредитування) здійснюється у складі зобов’язань у балансі Банку. 

Списання безнадійної кредитної заборгованості за рахунок сформованого резерву здійснюється відповідно 

до рішення Правління Банку. 

Списана з балансу безнадійна заборгованість обліковується на відповідних позабалансових рахунках 

протягом строку позовної давності але не менше 3-х років. Протягом цього строку Банк має продовжити 

здійснення заходів щодо погашення такої заборгованості. 

Інформацію про кредити та заборгованість клієнтів розкрито у Примітці 6. 

Процентні доходи за кредитами та заборгованістю клієнтів наведені в Примітці 23. 

Аналіз кредитів та заборгованості клієнтів за географічною ознакою, строками погашення та процентними 

ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість кредитів та заборгованості клієнтів розкрито в 

Примітці 32. 

Інформація про операції за кредитами та заборгованістю клієнтів, що виникають з пов'язаними сторонами, 

наведена у Примітці 33. 

 

 

Примітка 1.5. Цінні папери в портфелі Банку на продаж. 
 

Цінні папери у портфелі Банку на продаж – цінні папери, які не належать до торгових цінних паперів та 

цінних паперів до погашення. 

Під час первісного визнання цінні папери у портфелі Банку на продаж оцінюються за справедливою 

вартістю у відповідності до політики первісного визнання фінансових інструментів зазначеної вище. 

Цінні папери в портфелі Банку на продаж відображаються на дату балансу: 

- за справедливою вартістю; 

- за собівартістю з урахуванням зменшення корисності (акції та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити не можливо); 

- за найменшою з двох величин: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням 

витрат на операції, пов’язаних з продажем - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в 

портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців; 

- за найменшою з двох величин: собівартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на 
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операції, пов’язані з продажем - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються 

виключно для продажу протягом 12 місяців. 

Визнання придбаних цінних паперів у портфелі на продаж в балансі Банку відбувається за датою 

розрахунку, з веденням обліку між датою операції та датою розрахунку на позабалансових рахунках.  

Цінні папери в портфелі Банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають 

переоцінці. На дату балансу результати переоцінки відображаються в капіталі Банку.  

Усі цінні папери в портфелі Банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення 

корисності.  

Втрати від зменшення корисності за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які 

обліковуються за собівартістю, у портфелі Банку на продаж, визнаються витратами звітного періоду. 

При визнанні зменшення корисності цінних паперів, що обліковуються в портфелі на продаж за 

справедливою вартістю, сума уцінки, накопичена в капіталі за відповідними цінними паперами, вилучається з 

капіталу та визнається витратами звітного періоду. 

Якщо за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком визнаний збиток від зменшення 

корисності, у разі збільшення в наступних періодах суми очікуваного відшкодування, сума сформованого 

резерву залишається незмінною. 

На кінець звітного року в портфелі Банку на продаж не було цінних паперів, які продані або куплені за 

договорами РЕПО. 

Процентні доходи за цінними паперами в портфелі банку на продаж наведені в Примітці 23. 

Аналіз цінних паперів в портфелі банку на продаж за географічною ознакою, строками погашення та 

процентними ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість цінних паперів в портфелі банку на продаж розкрито в 

Примітці 32. 

 

 

Примітка 1.6. Цінні папери в портфелі Банку до погашення. 
 

Цінні папери у портфелі до погашення – боргові цінні папери, щодо яких є намір і здатність Банку 

утримувати їх до строку погашення. 

Цінні папери в портфелі Банку до погашення на дату балансу відображаються за амортизованою 

собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Цінні папери в портфелі Банку до погашення на дату балансу переглядаються на зменшення корисності з 

формуванням відповідного резерву за рахунок витрат. 

Витрати на формування резервів під зменшення корисності цінних паперів у портфелі Банку до погашення 

визнаються та відображаються в бухгалтерському обліку на кожну дату балансу у разі, якщо балансова вартість 

цінних паперів перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування за ними. 

Інформацію про цінні папери в портфелі банку до погашення розкрито у Примітці 8. 

Процентні доходи за цінними паперами в портфелі банку до погашення наведені в Примітці 23. 

Аналіз цінних паперів в портфелі банку до погашення за географічною ознакою, строками погашення та 

процентними ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість цінних паперів в портфелі банку до погашення 

розкрито в Примітці 32. 

 

 

Примітка 1.7. Основні засоби. 
 

Основні засоби – це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються Банком з метою 

використання їх в процесі своєї діяльності, під час надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року. 

Інші необоротні матеріальні активи вартістю не більше 1000 грн. та строком корисного використання 

більше одного року відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів. 

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – за фактичними витратами на їх придбання, 

спорудження, виготовлення (включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, сплачені у зв'язку з 

придбанням суми непрямих податків та інші витрати, необхідні для приведення їх у робочий стан).  

Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення – добудови, дообладнання, 

реконструкції (з відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації 

об'єкта або його переоцінки. 

Завершені витрати для поліпшення об'єкта основних засобів – на добудову, реконструкцію, модернізацію 

основних засобів відносяться на збільшення їх вартості. 

Вартість робіт, здійснених для підтримання об'єкту в придатному для використання стані та одержання 

первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, та витрати з технічного 
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обслуговування, не впливають на балансову вартість об'єкту та відносяться на витрати. 

Після первісного визнання будинки обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації. 

Щорічно Банк проводить тестування зміни справедливої вартості будівель. Якщо загальна сума відхилень 

справедливої вартості об’єктів основних засобів від балансової вартості за даними тестування складає більше 

10%, Банк визнає це відхилення суттєвим, якщо воно одночасно відповідає іншим встановленим Банком 

критеріям суттєвості впливу вищезазначених відхилень на показники фінансової звітності Банку, та проводить 

переоцінку справедливої вартості об’єктів основних засобів із залученням незалежних оцінювачів. 

Переоцінка об’єктів груп основних засобів, які вже зазнали переоцінки, проводитися Банком регулярно з 

урахуванням вищезазначених критеріїв суттєвості для того, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво 

не відрізнялася від справедливої вартості. 

Суми дооцінки об’єктів включаються до складу капіталу, уцінка об’єктів  здійснюється за рахунок сум 

попередніх дооцінок по відповідних об’єктах, а при недостатності суми дооцінок – за рахунок витрат Банку. 

На дату переоцінки накопичена амортизація перераховується пропорційно зміні балансової вартості 

об’єкта основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій 

вартості. Переоцінена первісна вартість і сума зносу об’єкта основних засобів визначається множенням 

первісної вартості та суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається 

діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єктів основних засобів 

і призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. 

Нарахування амортизації в фінансовому обліку здійснюється по кожному об'єкту, прямолінійним 

методом. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишкової вартості активу нульового 

значення. 

Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт 

основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з першого числа 

місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання 

об'єкта на 100% його вартості. 

При використанні необоротних активів при повній їх амортизації, первісна вартість та сума нарахованого 

зносу, до часу списання активу з балансу, обліковуються за відповідними рахунками з обліку активів та зносу.  

З метою нарахування амортизації строки корисного використання основних засобів активів визначені 

наступні: 

- будинки – 20 років; 

- комп'ютерна техніка – 3 роки; 

- машини та обладнання – 5 років; 

- меблі – 7 років; 

- інші основні засоби – 3 роки. 

Строки корисного використання капітальних витрат за орендованими (оперативний лізинг) основними 

засобами розраховуються виходячи зі строку оренди цих активів.  

При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю. У 

разі перевищення балансової вартості об'єкта над виручкою від реалізації або навпаки результат визнається 

витратами або доходом. 

В звітному році Банком здійснював перегляд строків корисного використання та норм амортизації 

необоротних активів, але не змінював їх. 

В 2010 році Банк не надавав основні засоби в заставу. 

В 2010 році Банк не визнавав знецінення основних засобів та інших необоротних активів, оскільки досить 

скорочені строки корисного використання основних засобів надають можливість достовірної оцінки основних 

засобів. 

В 2010 році Банк визнав знецінення не введеного в експлуатацію офісного приміщення (будівлі) в зв'язку з 

втратою корисності в сумі 1918 тис. грн. 

Інформацію про основні засоби розкрито у Примітці 10. 

 

 

Примітка 1.8. Нематеріальні активи. 
 

Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної форми, забезпечують певні права та 

утримуються Банком з метою використання протягом періоду більше одного року в процесі своєї діяльності. 

Придбані нематеріальні активи обліковуються в балансі за первісною вартістю, зменшеною на суму зносу. 

Первісна вартість нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що 

не підлягають відшкодуванню та інших витрат, що пов'язані безпосередньо з його придбанням та доведенням 

до придатного для використання за призначенням стану. 
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Відносно нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод амортизації. Норми амортизації 

встановлюються Банком самостійно, виходячи з очікуваного строку їх корисного використання, але не більше            

5 років. Строки корисного використання та норми амортизації нематеріальних активів Банком в 2010 р. 

переглядалися, але не змінювались. 

В звітному році Банком не проводилася переоцінка первісної вартості нематеріальних активів. 

Інформацію про нематеріальні активи розкрито у Примітці 10. 

 

 

Примітка 1.9. Оперативний лізинг (оренда). 
 

Основні засоби, надані в оперативний лізинг (оренду) обліковуються та оцінюються в балансі Банку за 

тими ж критеріями, за якими оцінюються інші власні основні засоби Банку. 

Доходи за договорами щодо надання в оперативний лізинг (оренду) основних засобів нараховуються 

щомісячно, відповідно до укладених договорів, та відображаються у Звіті про фінансові результати у складі 

«інші операційні доходи».  

Інформацію про Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою розкрито у Примітці 31. 

 

 

Примітка 1.10. Податок на прибуток. 
 

Ставка податку на прибуток в звітному 2010 році не змінювалась в порівнянні з попереднім 2009 роком і 

становить 25% від оподаткованого прибутку. 

У грудні 2010 р. прийнято Податковий Кодекс України, яким поступово передбачено зниження ставки 

податку на прибуток з 25% у першому кварталі 2011 року, з 01 квітня 2011 р. – 23%, з 01 січня 2012 р. – 21% , з 01 

січня 2013 р. – 19% і з 01 січня 2014 р. – 16%. 

Банк визначає поточний податок на прибуток як зобов'язання у сумі, що підлягає сплаті, відповідно до 

вимог податкового законодавства. Враховуючи, що бухгалтерський облік має відображати фінансовий стан і 

результати діяльності незалежно від правил та вимог податкового законодавства, Банк проводить 

відображення у бухгалтерському обліку наслідків різниць між обліковим та податковим прибутком у вигляді 

відстроченого податку. 

Відстрочений податок на прибуток Банк визначає щомісячно станом на звітну дату перед складанням 

місячного балансу (квартальної та річної звітності), як різницю між відстроченими податковими активами та 

зобов'язаннями. 

Облік сум відстроченого податку на прибуток проводиться з метою врахування впливу на фінансовий 

результат Банку за звітний рік сум тимчасових різниць між податковим і обліковим прибутком у вигляді 

відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, визначення яких здійснюється згідно 

вимог Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних та 

відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 17.03.2009 р. № 140. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховані за ставками оподаткування, які діятимуть 

протягом періоду, в якому здійснюватимуться реалізація податкового активу або погашення зобов'язання, а 

саме 16-25%. 

Сума відстроченого податкового активу на кінець дня 31.12.2010 р. становить 36130 тис. грн. (31.12.2009 р. 

– 24096 тис. грн.), при цьому відстрочений податковий актив становить 38885 тис. грн., відстрочене податкове 

зобов'язання – 2755 тис. грн. (примітка 27).  

При цьому, відстрочені податкові активи за 2010 рік зменшились на 4905 тис. грн. (примітка 27) і є 

тимчасовою різницею між балансовою та податковою вартістю активів (зобов'язань) Банку, які будуть підлягати 

відшкодуванню в майбутніх періодах, зокрема таких статей: 

- резерви під стандартну заборгованість за міжбанківськими операціями та кредитами клієнтам; 

- отриманий дисконт за наданими кредитами клієнтам; 

- резерви під цінні папери в портфелі на продаж; 

- резерв під інші фінансові та інші активи; 

- нараховані витрати за господарською діяльністю Банку; 

- доходи майбутніх періодів; 

- перенесення на майбутні періоди податкового збитку. 

Відстрочене податкове зобов'язання за 2010 рік зменшились на 16939 тис. грн. (примітка 27), і є 

тимчасовою різницею між балансовою та податковою вартістю активів Банку, які будуть підлягати 

оподаткуванню в майбутніх періодах, зокрема таких статей: 

- переоцінка основних засобів (нерухомості); 

- нараховані доходи за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам; 

Сума невизнаного відстроченого податкового активу, пов’язаного з податковими збитками і 

невикористаними податковими пільгами, дорівнює нулю. 
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Інформацію про витрати на податок на прибуток розкрито у Примітці 27. 

 

 

Примітка 1.11. Доходи та витрати. 
 

Процентні доходи (витрати) – операційні доходи (витрати), отримані (сплачені) Банком за використання 

грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані Банку (залучені Банком), суми яких обчислюються із 

застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Процентні доходи є компенсацією Банку за взятий на себе 

кредитний ризик та покривають витрати Банку по залученню необхідних ресурсів. 

Комісійні доходи (витрати) – операційні доходи (витрати) за наданими (отриманими) послугами, сума яких 

обчислюються пропорційно сумі активу або зобов'язання, незалежно від строку дії або є фіксованою. В окремих 

випадках комісії також можуть обчислюватися пропорційно часу та сумі зобов'язання, так звані комісії, 

прирівняні до процентів. 

Комісії, отримані (сплачені) Банком, поділяються також на комісії за одноразові послуги, за послуги з 

обов'язковим результатом, за безперервні послуги, за послуги, що надаються поетапно. 

Прибутки (збитки) від торговельних операцій – результат (прибуток або збиток) від операцій купівлі-

продажу різних фінансових інструментів, зокрема, результат діяльності на валютному ринку; від результату 

переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.  

Адміністративні витрати – операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Банку. Вони 

поділяються на: витрати на утримання персоналу (заробітна плата, додаткові виплати), на сплату обов'язкових 

платежів та податків, крім податку на прибуток, витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та 

нематеріальних активів, інші експлуатаційні витрати, витрати на зв'язок, інші витрати тощо.   

Інші операційні доходи (витрати) – доходи та витрати від операцій, що не пов'язані з інвестиційною та 

фінансовою діяльністю, зокрема :  

- доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди); 

- витрати на інкасацію; 

- доходи (витрати) від консультаційних послуг фінансового характеру; 

- штрафи, пені, отримані (сплачені) за банківськими операціями; 

- інші доходи та витрати. 

Податок на прибуток – операційні витрати Банку, пов'язані зі сплатою податку на прибуток відповідно до 

чинного законодавства України, та з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку щодо визначення відстрочених податкових активів та зобов'язань. 

Витрати Банку на формування резервів, які є не грошовими витратами, і відображають оцінку Банком 

якості активів та стану ризикованості операцій та мають спрямовуватися на покриття збитків від сумнівних 

активів. Витрати на формування спеціальних резервів – витрати на покриття можливих збитків від зменшення 

корисності активів Банку та списання безнадійних активів. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання 

послуг на дату балансу, у разі якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції 

Достовірність оцінки доходу випливає з умов договору з надання послуг, який передбачає вартість послуг 

та порядок розрахунків. Дохід за послугами, які згідно з умовами договору можуть надаватися протягом кількох 

звітних періодів, визнається виходячи із ступеня завершеності наданих послуг. 

При неможливості визначити на дату нарахування дохід (витрати) за останні 2-3 дні місяця, такий дохід 

(витрати) визнається в наступному місяці. При цьому, враховуючи принцип суттєвості, можуть застосовуватися 

коригуючі проводки, відповідно до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються 

банками України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001 р. № 427 

(із змінами та доповненнями). 

Доходи (витрати) за одноразовими послугами, наприклад: комісії за здійснений обмін валют, переказ 

коштів тощо, – визнаються в тому звітному періоді, в якому послуги фактично надаються (отримуються) і можуть 

відображатися в бухгалтерському обліку за касовим методом (без відображення на рахунках нарахованих 

доходів (витрат)), якщо кошти отримані (сплачені) у тому звітному періоді, в якому послуги фактично надані 

(отримані). 

Доходи (витрати) за безперервними послугами, наприклад: комісії за розрахунково-касове обслуговування 

клієнтів; розрахункове обслуговування в системі електронних платежів; за послуги з користування електронною 

поштою тощо, – визнаються щомісячно протягом усього строку дії угоди про надання (отримання послуг), і 

відображаються в бухгалтерському обліку за методом нарахування. У разі, коли при наданні клієнтам 

безперервних послуг (розрахунково-касове обслуговування, обслуговування в системі Інтернет-Банк тощо), 

договором на розрахунково-касове обслуговування передбачено стягнення комісій з його поточного рахунку, 

Банк може стягувати зазначені комісії (при наявності коштів на рахунку клієнта) за касовим методом в момент 

надання послуги. 

Витрати за послугами, що надаються поетапно, наприклад: за надання консультацій; послуги реклами; 

аудиту, які згідно з річними або безстроковими угодами надаються поетапно, – визнаються після завершення 
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кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку за 

принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) проводиться з дати оформлення документа, що 

підтверджує отримання (надання) послуг. 

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються в обліку за фактом надання 

(отримання) послуг, підтвердженим відповідним документом або за фактом досягнення передбаченого 

договором результату. У разі, якщо отримання (сплата) коштів за такими послугами не співпадає з датою 

оформлення документа, що підтверджує надання послуг, проводиться нарахування відповідних доходів 

(витрат). 

Витрати визнаються витратами певного періоду, одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 

здійснені. 

У разі, якщо проведені витрати неможливо пов'язати з доходом певного періоду, вони відображаються у 

складі витрат того періоду, в якому вони були понесені.  

У разі, якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати 

визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між 

відповідними звітними періодами.   

Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, визнаються витратами. 

Не визнаються доходами такі надходження: 

- сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено відповідною угодою; 

- сума авансу в рахунок попередньої оплати товарів, робіт, послуг; 

- надходження, що належать іншим особам; 

- сума податку на додану вартість, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню 

до бюджету й позабюджетних фондів. 

Не визнаються витратами такі виплати: 

- попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг; 

- погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо; 

Штраф або пеня, які розраховуються відповідно до умов укладених договорів та чинного законодавства, 

визнаються в обліку за принципом обережності, при їх фактичному отриманні. 

Амортизація отриманого дисконту (комісії) за наданими кредитами здійснюється протягом строку дії 

фінансового інструменту із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.  

Касовий метод відображення доходів (витрат), коли доходи (витрати) обліковуються при їх фактичному 

отриманні (сплаті) може  застосовуватися у разі, якщо: 

- період фактичного отримання (сплати) коштів, відповідно до угоди, та період нарахування співпадають; 

- за доходами, що підлягають нарахуванню, фактичне отримання коштів відбулося до моменту 

нарахування, якщо у внутрішніх нормативно-правових актах та документах з обліку окремих операцій 

не передбачено обов'язкове використання методу нарахування. 

Поправки до витрат або доходів попереднього періоду проводяться шляхом коригуючих або виправних 

записів. 

Отримані доходи, що відносяться до майбутніх періодів, обліковуються у складі інших зобов'язань і 

включаються в доходи у сумах, що відносяться до відповідних звітних періодів. 

Сплачені авансом витрати обліковуються у складі інших активів та рівномірно списуються на витрати 

відповідних звітних періодів. 

Заборгованість за нарахованими доходами переноситься в обліку на рахунки прострочених доходів у разі 

несплати контрагентом суми нарахованих доходів на наступний робочий день, після обумовленого угодою 

строку сплати таких доходів. 

У разі прострочення контрагентом терміну сплати нарахованих за угодою процентних або комісійних 

доходів, проводиться розрахунок штрафу (пені), який надається контрагенту до сплати.  

Нарахування процентів у бухгалтерському обліку припиняється у випадках, передбачених чинним 

законодавством, зокрема: 

- припинення зобов'язання (згідно Цивільного кодексу України); 

- визнання боржника банкрутом (ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом"); 

Під всю суму прострочених понад 31 день нарахованих доходів (які обліковуються на балансових 

рахунках) формується резерв, який спрямовується, у разі необхідності, на списання заборгованості за 

нарахованими доходами, яка визнана безнадійною, на підставі рішення Правління. 

Заборгованість за нарахованими доходами, яка визнана безнадійною та списана за рахунок сформованих 

резервів, обліковується на відповідних позабалансових рахунках до відшкодування її або скасування боргів 

відповідно до чинного законодавства (закінчення строку позовної давності або ліквідації (скасування державної 

реєстрації суб'єкта господарської діяльності). 

Облік на позабалансових рахунках списаної заборгованості за нарахованими доходами здійснюється 

протягом строку позовної давності.  

Інформацію про процентні доходи та витрати розкрито у Примітці 23. 
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Інформацію про комісійні доходи та витрати розкрито у Примітці 24. 

Інформацію про інші операційні доходи розкрито у Примітці 25. 

Інформацію про адміністративні та інші операційні витрати розкрито у Примітці 24. 

 

 

Примітка 1.12. Іноземна валюта. 
 

Банк веде бухгалтерській облік і складає фінансову звітність в національній валюті України – гривні.  

Переоцінка усіх монетарних статей рахунків в іноземній валюті здійснюється при кожній зміні офіційного 

курсу Національного банку України із відображенням результату переоцінки у звіті про фінансові результати. 

Дебіторська заборгованість за авансами на відрядження, з придбання основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей та кредиторська заборгованість з продажу основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, які обліковуються за офіційним валютним курсом на 

дату розрахунку, не підлягають переоцінці у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу, як і інші немонетарні 

статті. 

Статті доходів та витрат майбутніх періодів, що виникли в іноземній валюті і пов'язані з виконанням робіт, 

послуг, є немонетарними статтями. Вони обліковуються за офіційним валютним курсом на дату розрахунку і не 

переоцінюються під час кожної зміни офіційного валютного курсу. 

Кредиторська заборгованість з придбання за іноземну валюту основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей і дебіторська заборгованість з продажу за іноземну валюту основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей є монетарними статтями балансу, тобто підлягають 

сплаті та одержанню у визначеній сумі іноземної валюти, тому підлягають переоцінці при кожній зміні 

офіційного валютного курсу. 

Результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти визначається як різниця між вартістю продажу 

іноземної валюти та вартістю її купівлі. В бухгалтерському обліку він відображається як різниця між фактичною 

вартістю купленої (проданої) валюти та вартістю купівлі (продажу), розрахованою по офіційному валютному 

курсу по кожній операції. 

 У разі виникнення невідповідності між датою операції та датою валютування, операції обліковуються на 

позабалансових рахунках. 

Доходи та витрати в іноземній валюті у "Звіті про фінансові результати" відображаються в національній 

валюті за курсом Національного банку України, що діяв на час визнання (виникнення) таких доходів або витрат.  

Звіт "Баланс" містить статті активів та пасивів в іноземній валюті у гривневому еквіваленті за курсами на 

31.12.2010 р. та на 31.12.2009 р. Офіційні курси, що використовувалися для переоцінки залишків рахунків в 

іноземній валюті, на звітні дати становили: 

 

Назва валюти 31.12.2010 р., грн. 31.12.2009 р., грн. 

1 долар США 7.9617 7.985 

1 євро 10.573138 11.448893 

1 російський рубль 0.26124 0.26402 

 

Система управління валютним ризиком передбачає щоденний аналіз структури активів та пасивів Банку в 

розрізі валют, розміру і структури відкритої валютної позиції та її відповідності встановленим лімітам. Банк 

намагається мінімізувати відкриту валютну позицію, підтримуючи її на відповідному рівні не з метою 

отримання спекулятивного прибутку від змін валютних курсів, а виходячи з принципу необхідності і достатності 

валютної позиції Банку для обслуговування клієнтських потреб. 

 

 

Примітка 1.13. Звітність за сегментами. 
 

Проаналізувавши підходи щодо формування звітності за сегментами у 2009 – 2010 рр., фактично було 

виявлено, що Банк працює в одному сегменті банківської діяльності – банківські послуги підприємствам малого 

та середнього бізнесу з відкриття та ведення розрахункових та ощадних рахунків, залучення депозитів, надання 

кредитних ліній у формі «овердрафт», надання кредитів та інших видів фінансування, обслуговування 

кредитних карток. Доходи, результати діяльності та активи Банку, що стосуються інших банківських послуг, які 

надаються переважно клієнтам-фізичним особам, складають менше, ніж 10% від загальної суми доходу, 

результатів діяльності та активів Банку. Всі позичальники Банку знаходяться в Україні, виходячи з країни 

фактичного знаходження, тобто виходячи з економічного, а не юридичного ризику, пов’язаного з контрагентом.  

З огляду на вище наведене, аналіз за сегментами у фінансовій звітності не подається.  
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Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність. 
 

В Україні тривають економічні реформи, розпочаті новим Урядом після виборів Президента у січні 2010 р., 

і продовжується розвиток правової, податкової та нормативної бази відповідно до вимог ринкової економіки. 

Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежатиме від ходу реформ і розвитку та 

ефективності економічних, фінансових і валютних заходів, що вживаються урядом. 

Українська економіка схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного розвитку у 

світі. У 2010 році Український Уряд продовжує вживати заходів з підтримки економіки в цілях подолання 

наслідків світової фінансової кризи. У результаті таких зусиль можна спостерігати деякі ознаки відновлення, 

хоча як і раніше, існує невизначеність щодо подальшого зростання економіки, доступу до капіталу та його 

вартості для Банку та його контрагентів. 

Крім того, такі фактори, як зниження корпоративної ліквідності та прибутковості, збільшення 

корпоративних і особистих банкрутств вплинули на здатність позичальників Банку погасити заборгованість 

перед Банком. Залежно від доступності такої інформації, Банк вже відобразив переглянуті оцінки очікуваних 

майбутніх грошових потоків у своїх оцінках знецінення активів. 

Незважаючи на те, що керівництвом Банку вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної 

діяльності Банку в умовах що склалися, раптове погіршення ситуації у вище зазначених секторах може 

негативно вплинути на результати діяльності Банку та його фінансовий стан таким чином, який зараз не може 

бути визначено. 

 

 

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому 

слід читати стандарти. 
 

Бухгалтерський облік в Банку ведеться відповідно до основних вимог Національного банку України, 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які  ґрунтуються на основних вимогах 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартах фінансової звітності (далі МСФЗ), 

які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 

економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності, а також організацію системи управління 

ризиками. 

Протягом 2010 року набули чинності та стали обов’язковими такі змінені МСФЗ та нові інтерпретації IFRIC 

(далі – зміни до МСФЗ): МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» 

(переглянутий у січні 2008 року), МСБО (IAS) 27 «Консолідована і окрема фінансова звітність» (переглянутий у 

січні 2008 року), Поправки до МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» – «Об'єкти 

хеджування», Інтерпретація IFRIC 17 «Розподіл негрошових активів між власниками»; удосконалення МСФЗ: 

МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, і припинена діяльність», МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні 

сегменти», МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів». 

Протягом 2010 року прийняті, але ще не набули чинності, такі МСФЗ та інтерпретації IFRIC (далі – нові 

МСФЗ): МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» (нова редакція), поправки до МСБО 32 (IAS 

32) «Фінансові інструменти: Подання інформації – Класифікація випусків прав на додаткові акції для розподілу 

серед існуючих акціонерів», МСФЗ 9 (IFRS 9) «Фінансові інструменти», Інтерпретація IFRIC 19 «Погашення 

фінансових зобов’язань дольовими інструментами»; удосконалення МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу: 

оцінка не контрольних часток участі», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО (IAS) 

34 «Проміжна фінансова звітність». 

Інформація щодо змін до МСФЗ та нових МСФЗ розміщена на веб-сайті Ради з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку http://www.iasb.org/. 

Протягом року та під час складання фінансової звітності Банк використовував всі нові та переглянуті 

стандарти і тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, лише за 

умови відображення нових та змінених вимог МСФЗ у нормативно-правових актах Національного Банку 

України. Ці переглянуті і нові стандарти і тлумачення не мали впливу на фінансовий стан та результати 

діяльності Банку. 
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти. 
 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Готівкові кошти 81722 85119 

2 Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів) 19475 4326 

3 Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України* 39757 42132 

4 Кореспондентські рахунки у банках: 91653 157048 

4.1 України 1594 1640 

4.2 Інших країн 90059 155408 

5 Усього грошових коштів та їх еквівалентів  232607 288625 

 

Банк не мав грошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами 

репо. 

_____________ 

*) У 2009 році кошти обов’язкових резервів Банку в Національному банку України обліковувались на рахунку 1200 

"Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України" та на рахунку 1203 "Кошти обов’язкових резервів банку 

в Національному банку України", розкритих за рядком 3 таблиці 4.1. 

Станом на кінець дня 31.12.2010 р. вся сума обов'язкового резерву 39757 тис. грн., яка обліковувалась на окремих 

рахунках в Національному банку України, на кінець дня 31.12.2009 р. – частина обов'язкового резерву, яка складала                 

21790 тис. грн. 

 

У Звіті про рух грошових коштів до складу грошових коштів та їх еквівалентів не включені кошти обов’язкових резервів 

Банку в Національному банку України і частини резервів під кредитні ризики, які обліковуються на окремих рахунках, 

відкритих в Національному банку України (балансові рахунки 1203, 1207). 

Для цілей "Звіту про рух грошових коштів" стаття "Грошові кошти та їх еквіваленти" станом на кінець дня 31.12.2010 р. 

складає – 192850 тис. грн. (31.12.2009 р. – 266835 тис. грн.). 
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Примітка 5. Кошти в інших банках. 
 

Таблиця 5.1. Кошти в інших банках. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Кореспондентські рахунки в банках 4511 1785 

2 Депозити в інших банках:  - 275672 

2.1 Короткострокові депозити - 275672 

3 Кредити, надані іншим банкам:  35945 - 

3.1 Короткострокові  35945 - 

4 Резерв під знецінення коштів в інших банках  (290) (2791) 

5 Усього коштів у банках за мінусом резервів  40166 274666 

 

Сума нарахованих доходів за коштами в інших банках на кінець дня 31.12.2010 р. складає 23 тис. грн. (на                      

31.12.2009 р. – 152 тис. грн.). 

 

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті Депозити Кредити Усього 
1 2 3 4 5 

1 Поточні і незнецінені: - 15934 15934 

1.1 У 20 найбільших банках - 15934 15934 

2 Усього кредитів поточних і незнецінених  - 15934 15934 

3 Інші кошти в інших банках 4511 20011 24522 

4 Резерв під знецінення коштів в інших банках (90) (200) (290) 

5 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 4421 35745 40166 

 

Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті Депозити Кредити Усього 
1 2 3 4 5 

1 Інші кошти в інших банках  277457 - 277457 

2 Резерв під знецінення коштів в інших банках  (2791) - (2791) 

3 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів  274666 - 274666 

 

Таблиця 5.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках. 
 

Рядок Рух резервів 

2010 рік 2009 рік 

Кошти в інших 

банках 

Кошти в інших 

банках 
1 2 3 4 

1 Резерв під знецінення за станом на 1 січня  (2791) (2599) 

2 (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом року 2456 (50) 

3 Вплив перерахунку у валюту подання звітності 45 (142) 

4 Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня  (290) (2791) 

 

Аналіз коштів в інших банках за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками поданий в 

Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість коштів в інших банках розкрито в Примітці 32. 
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Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів. 
 

Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Кредити юридичним особам  658229 499403 

2 Кредити фізичним особам - підприємцям  333672 309532 

3 Іпотечні кредити фізичних осіб  171243 210317 

4 Споживчі кредити фізичним особам  41804 54696 

5 Інші кредити фізичним особам*  848257 1212213 

6 Резерв під знецінення кредитів  (207806) (242672) 

7 Усього кредитів за мінусом резервів  1845399 2043489 

 

Банк не мав цінних паперів, які є об'єктом операцій репо. 
__________________ 

*) Інші кредити фізичним особам – кредити, які видані фізичним особам - власникам бізнесу (юридичні особи або 

фізичні особи-підприємці), які мають право отримати кредит як на юридичну особу (фізичну особу-підприємця) або на 

фізичну особу, і які в залежності від обставин (наявність офіційної звітності, поточних рахунків в банках, оборотів за 

поточними рахунками тощо) скористались правом отримати кредит на фізичну особу, тобто на власне ім'я – на розвиток 

власного бізнесу. 

Сума нарахованих доходів за кредитами та заборгованістю клієнтам на 31.12.2010 р. складає 36743 тис. грн. (на 

31.12.2009 р. – 38542 тис. грн.), сума сформованого резерву під нараховані доходи на 31.12.2010 р. – (19900) тис. грн. (на 

31.12.2009 р. – (19267) тис. грн.). 

 
Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2010 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним 

особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити  

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Залишок за станом на 1 

січня 2010 року 
(38975) (15845) (19211) (9415) (159226) (242672) 

2 

(Збільшення)/ зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року* 

(51685) (21620) (1031) 138 (15351) (89549) 

3 

Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 

резерву 

4630 7551 9982 5062 95805 123030 

4 
Вплив перерахунку у 

валюту подання звітності 
222 90 110 54 909 1385 

5 

Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 2010 

року 

(85808) (29824) (10150) (4161) (77863) (207806) 

 

_____________________ 

*) Сума витрат на збільшення резерву під знецінення кредитів у 2010 році відрізняється від суми витрат на резерв під 

заборгованість за кредитами, яку наведено в рядку 6 Звіту про фінансові результати на суми: 

а) 1939 тис. грн. – часткове або повне погашення клієнтами списаної у 2010 р. безнадійної заборгованості за кредитами 

(балансовий рахунок 7702); 

б) 2456 тис. грн. – зменшення резерву за коштами в інших банках (Примітка 5, балансовий рахунок № 7701); 

в) 395 тис. грн. – зменшення резерву під інші фінансової активи (Примітка 11, балансові рахунки № 7701, 7720). 
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Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2009 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним 

особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Залишок за станом на 1 

січня 2009 року 
(16601) (9792) (3303) (6428) (76835) (112959) 

2 

(Збільшення)/ зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року* 

(21243) (5596) (15333) (2938) (78947) (124057) 

3 

Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 

резерву 

- - - 46 - 46 

4 
Вплив перерахунку у валюту 

подання звітності 
(1131) (457) (575) (95) (3444) (5702) 

5 

Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 2009 

року 

(38975) (15845) (19211) (9415) (159226) (242672) 

 

Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності. 
 

Рядок Вид економічної діяльності 
2010 рік 2009 рік 

Сума % Сума % 
1 2 3 4 5 6 

1 Виробництво  149877 8% 124311 6% 

2 Нерухомість  37777 1% 36093 2% 

3 Торгівля  370878 21% 336289 16% 

4 Сільське господарство  142070 7% 36402 2% 

5 Кредити, що надані фізичним особам  969130 52% 1289374 63% 

6 Інші (послуги, транспорт та зв'язок, туризм) 175667 11% 221020 11% 

7 Усього:  1845399 100% 2043489 100% 
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Таблиця 6.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2010 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Незабезпечені кредити  267 27 - 9104 31532 40930 

2 
Кредити, що 

забезпечені:  
657962 333645 171243 32700 816725 2012275 

2.1 
Гарантіями і 

поручительствами  
22832 10326 17 22060 103251 158486 

2.2 Заставою, у тому числі: 635130 323319 171226 10640 713474 1853789 

2.2.1 
Нерухоме майно 

житлового призначення 
38834 78022 99525 4000 217288 437669 

2.2.2 Інше нерухоме майно 358800 180050 56706 428 239090 835074 

2.2.3 Грошові депозити 8903 50 4 442 636 10035 

2.2.4 

Інше майно (транспортні 

засоби, обладнання, 

товари в обігу, особисте 

рухоме майно, малі 

архітектурні форми, 

майнові права на 

рухоме майно, 

майбутній урожай, 

тварини) 

228593 65197 14991 5770 256460 571011 

3 
Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів  
658229 333672 171243 41804 848257 2053205 

 

В цій таблиці інформацію стосовно забезпечення кредитів надано без врахування резервів під знецінення кредитів. 
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Таблиця 6.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2009 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним 

особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Незабезпечені кредити  1487 1225 - 14041 39237 55990 

2 Кредити, що забезпечені:  497916 308307 210317 40655 1172976 2230171 

2.1 
Гарантіями і 

поручительствами  
164 4939 124 24897 202678 232802 

2.2 Заставою, у тому числі:  497752 303368 210193 15758 970298 1997369 

2.2.1 
Нерухоме майно житлового 

призначення  
35676 67876 124507 4175 284490 516724 

2.2.2 Інше нерухоме майно  301516 176166 68033 452 295522 841689 

2.2.3 Грошові депозити  9313 41 - 387 446 10187 

2.2.4 

Інше майно  (транспортні 

засоби, обладнання, товари 

в обігу, особисте рухоме 

майно, малі архітектурні 

форми, майнові права на 

рухоме майно, майбутній 

урожай, тварини) 

151247 59285 17653 10744 389840 628769 

3 
Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів  
499403 309532 210317 54696 1212213 2286161 

 

В цій таблиці інформацію стосовно забезпечення кредитів надано без врахування резервів під знецінення кредитів. 
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Таблиця 6.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2010 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поточні та незнецінені:  294996 175895 85118 26726 491430 1074165 

1.1 
Кредити середнім 

компаніям  
154785 57050 35265 - 58438 305538 

1.2 Кредити малим компаніям  140211 118845 49853 26726 432992 768627 

2 

Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті  

146950 99239 62540 8560 176394 493683 

3 
Усього кредитів поточних та 

незнецінених:  
441946 275134 147658 35286 667824 1567848 

4 
Прострочені, але 

незнецінені:  
1989 1086 55 104 3468 6702 

4.1 
Із затримкою платежу до 31 

днів  
1871 732 55 66 2623 5347 

4.2 
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
- 189 - - 475 664 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
9 - - 34 111 154 

4.4 
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
104 29 - - 71 204 

4.5 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
5 136 - 4 188 333 

5 

Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуальній 

основі:  

79034 46480 19417 5531 135611 286073 

5.1 
Із затримкою платежу до 31 

днів  
4139 10479 4548 291 13683 33140 

5.2 
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
3056 5842 5510 311 12457 27176 

5.3 
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
14031 12780 2397 261 25660 55129 

5.4 
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
31567 3329 1418 672 18654 55640 

5.5 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
26241 14050 5544 3996 65157 114988 

6 Інші кредити  135260 10972 4113 883 41354 192582 

7 
Резерв під знецінення за 

кредитами  
(85808) (29824) (10150) (4161) (77863) (207806) 

8 Усього кредитів  572421 303848 161093 37643 770394 1845399 
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Таблиця 6.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2009 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним 

особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поточні та незнецінені:  216519 127833 98312 27583 602583 1072830 

1.1 
Кредити середнім 

компаніям  
144539 51989 39855 - 50576 286959 

1.2 Кредити малим компаніям  71980 75844 58457 27583 552007 785871 

2 

Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті  

73496 132160 76076 15255 352093 649080 

3 
Усього кредитів поточних та 

незнецінених:  
290015 259993 174388 42838 954676 1721910 

4 
Прострочені, але 

незнецінені:  
901 203 - 4 1971 3079 

4.1 
Із затримкою платежу до 31 

днів  
801 - - - 1551 2352 

4.2 
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
90 59 - - 208 357 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
- - - - 100 100 

4.4 
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
10 144 - 4 48 206 

4.5 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
- - - - 64 64 

5 

Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуальній 

основі:  

41011 28863 19558 11020 207847 308299 

5.1 
Із затримкою платежу до 31 

днів  
4785 7534 307 348 14654 27628 

5.2 
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
1015 5600 1925 391 15522 24453 

5.3 
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
6094 1722 2708 869 19116 30509 

5.4 
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
7904 6276 13693 2486 68977 99336 

5.5 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
21213 7731 925 6926 89578 126373 

6 Інші кредити  167476 20473 16371 834 47719 252873 

7 
Резерв під знецінення за 

кредитами  
(38975) (15845) (19211) (9415) (159226) (242672) 

8 Усього кредитів  460428 293687 191106 45281 1052987 2043489 
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Таблиця 6.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та 

індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2010 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним 

особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Справедлива вартість 

забезпечення за 

простроченими, але 

незнеціненими кредитами:  

8374 10137 143 1040 16792 36486 

1.1 
Нерухоме майно житлового 

призначення  
843 2406 83 904 7415 11651 

1.2 Інше нерухоме майно  2253 6201 - - 1962 10416 

1.3 
Інше майно  (транспортні 

засоби, товари в обігу) 
5278 1530 60 136 7415 14419 

2 

Справедлива вартість 

забезпечення за 

знеціненими кредитами, які 

оцінені на індивідуальній 

основі  

127704 57083 19635 788 153923 359133 

2.1 
Нерухоме майно житлового 

призначення  
9469 12810 9816 87 35213 67395 

2.2 Інше нерухоме майно  69185 33439 4691 - 40243 147558 

2.3 Грошові депозити  - - - - - - 

2.4 

Інше майно  (транспортні 

засоби, обладнання, товари 

в обігу, особисте рухоме 

майно, малі архітектурні 

форми, майнові права на 

рухоме майно, майбутній 

урожай, тварини) 

49050 10834 5128 701 78467 144180 
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Таблиця 6.10. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та 

індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2009 рік. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Кредити 

юридич-

ним 

особам 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Справедлива вартість 

забезпечення за 

простроченими, але 

незнеціненими кредитами:  

4140 2957 - 65 8597 15759 

1.1 
Нерухоме майно житлового 

призначення  
- 239 - - 2824 3063 

1.2 Інше нерухоме майно  2526 2235 - - 2335 7096 

1.3 
Інше майно  (транспортні 

засоби, товари в обігу) 
1614 483 - 65 3438 5600 

2 

Справедлива вартість 

забезпечення за 

знеціненими кредитами, які 

оцінені на індивідуальній 

основі  

62278 41910 19382 1010 160602 285182 

2.1 
Нерухоме майно житлового 

призначення  
7559 7324 9381 792 38105 63161 

2.2 Інше нерухоме майно  28993 23677 7299 - 31351 91320 

2.3 Грошові депозити  - - - 40 4 44 

2.4 

Інше майно  (транспортні 

засоби, обладнання, товари 

в обігу, особисте рухоме 

майно, малі архітектурні 

форми, майнові права на 

рухоме майно, майбутній 

урожай, тварини) 

25726 10909 2702 178 91142 130657 

 

Огляд та оцінка забезпечення за наданими кредитами здійснюється у строки та за правилами, встановленими 

відповідними внутрішніми процедурами. У відповідності до цих процедур, огляд забезпечення за кредитами та відповідних 

документів здійснюється безпосередньо кредитними спеціалістами Банку. Результати огляду та оцінки майна 

відображаються в Звіті з огляду та оцінки майна (надалі – Звіт). Аналізу підлягають та фіксуються в Звіті як кількісні, так і 

якісні характеристики майна. Для оцінки забезпечення застосовується метод аналогових продаж. Майно вартістю більше 

800 тис. грн. та житлова нерухомість вартістю більше 1200 тис. грн. оцінюється за двома з трьох методів: аналогових продаж, 

доходному та витратному методами спеціалізованим відділом оцінки забезпечення. Таким чином, Банк реалізує принципи 

незалежної консервативної оцінки. 

Аналіз кредитів та заборгованості клієнтів за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками 

поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість кредитів та заборгованості клієнтів розкрито в Примітці 32. 

Інформація про операції за кредитами та заборгованістю клієнтів, що виникають з пов'язаними сторонами, наведена у 

Примітці 33. 
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Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку на продаж. 
 

Таблиця 7.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Боргові цінні папери: 23819 - 

1.1 Державні облігації* 23819 - 

2 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:  1307 1395 

2.1 
За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити 

неможливо) 
1307 1395 

3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (1057) (1145) 

4 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів  24069 250 

___________ 

*) Облігації внутрішньої державної позики. 

Сума нарахованих доходів на 31.12.2010 р. – 933 тис. грн. (на 31.12.2009 р. – 0 тис. грн.) 

 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 
Усього 

1 2 3 4 

1 Боргові цінні папери за поточною ціною та незнецінені:  23819 23819 

1.1 Державні установи та підприємства  23819 23819 

2 Усього боргових цінних паперів за поточною ціною та незнецінених  23819 23819 

3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж** - - 

4 
Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 

мінусом резервів  
23819 23819 

______________ 

**) Резерв під знецінення не формується відповідно п. 1.7. ст. 1 "Положення про порядок формування резерву під 

операції банків України з цінними паперами", затвердженого Постановою правління Національного банку України від 

02.02.2007 р. № 31. 

 

Таблиця 7.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж. 
 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 

1 Балансова вартість на 1 січня   250 250 

2 Нараховані процентні доходи  23 760 - 

3 Проценти отримані   (1000) - 

4 Придбання цінних паперів   24059 - 

5 Переведення з асоційованих компаній  - 794 

6 
(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку погашення на продаж 
 - (1145) 

7 Вплив перерахунку у валюту подання звітності   - 351 

8 Балансова вартість на кінець дня 31 грудня   24069 250 

 

Таблиця 7.4. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж. 
 

Рядок Назва компанії Вид діяльності 
Країна 

реєстрації 

За собівартістю (справедливу 

вартість яких достовірно 

визначити неможливо)  

2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 6 

1 
ТОВ "Перше всеукраїнське 

бюро кредитних історій"* 
Кредитне бюро Україна 250 250 

2 

ТОВ "Регіональна Академія 

ПроКредит - Східна 

Європа" 

Освіта дорослих і друга освіта, а 

також інші суміжні напрямки 
Македонія 1057 1145 

3 Усього 1307 1395 
 

Цінні папери не були використані як застава або за операціями репо на кінець 31.12.2010 р. та на кінець 31.12.2009 р. 

Аналіз цінних паперів в портфелі банку на продаж за географічною ознакою, строками погашення та процентними 

ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість цінних паперів в портфелі банку на продаж розкрито в                          

Примітці 32. 
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Примітка 8. Цінні папери в портфелі банку до погашення. 
 

Таблиця 8.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Державні облігації* - 6000          

2 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення ** - - 

3 Усього за мінусом резервів  - 6000          
_______________ 

*) Ощадні сертифікати Національного банку України. 

Сума нарахованих доходів на 31.12.2009 р. – 0 тис. грн. 
 

Таблиця 8.2. Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення. 
 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 

1 Балансова вартість на 1 січня           6000 - 

2 Надходження           904000 694000 

3 Погашення           (910000) (688000) 

4 Нараховані процентні доходи 23 2424 2273 

5 Проценти отримані           (2424) (2273) 

6 Балансова вартість на кінець дня 31 грудня           - 6000 

 

Таблиця 8.3. Справедлива вартість цінних паперів у портфелі банку до погашення. 
 

Рядок Найменування статті 

2010 рік 2009 рік 

Справедлива 

вартість 

Балансова вартість 

за мінусом резервів 

Справедлива 

вартість 

Балансова вартість за 

мінусом резервів 
1 2 3 4 5 6 

1 Державні облігації   - - 6000 6000 

2 
Усього цінних паперів у 

портфелі банку до погашення  
- - 6000 6000 

 

Таблиця 8.4. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті Державні облігації Усього 
1 2 3 4 

1 Боргові цінні папери за поточною ціною та незнецінені:  6000 6000 

1.1 Державні установи та підприємства  6000 6000 

2 Усього боргових цінних паперів за поточною ціною та незнецінених  6000 6000 

3 
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення ** 
- - 

4 
Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 

мінусом резервів  
6000 6000 

_________________ 

**) Резерв під знецінення не формується відповідно п. 1.7. ст. 1 "Положення про порядок формування резерву під 

операції банків України з цінними паперами", затвердженого Постановою правління Національного банку України від 

02.02.2007 р. № 31. 

Аналіз цінних паперів в портфелі банку до погашення за географічною ознакою, строками погашення та процентними 

ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість цінних паперів в портфелі банку до погашення розкрито в 

Примітці 32. 

 

Примітка 9. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. 
 

Таблиця 9.1. Інвестиції в асоційовані компанії. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Балансова вартість на 1 січня - 794 

2 Справедлива вартість чистих активів придбаної асоційованої компанії - - 

3 Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж - (794) 

4 Балансова вартість на кінець дня 31 грудня - - 
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Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи. 
 

Таблиця 10. Основні засоби та нематеріальні активи. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Земе-

льні 

ділян-ки 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль-

ні пристрої 

Машини 

та облад-

нання 

Транс-

портні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші необоротні 

матеріальні 

активи 

Незавершені капі-

тальні вкладення в 

основні засоби та не-

матеріальні активи 

Нема-

теріальні 

активи 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Балансова вартість на початок 2009 року - 123241 18113 4266 6017 4953 10776 4674 7648 179688 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість - 151300 52172 6806 8997 11850 26174 4674 11874 273847 

1.2 Знос на кінець 2009 року (на початок 2010 року) - (28059) (34059) (2540) (2980) (6897) (15398) - (4226) (94159) 

2 Надходження - - 3688 - 607 904 16 2648 2231 10094 

3 
Поліпшення основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів 
- 1763 - - - - 1880 (3643) - - 

4 Вибуття: - - (127) - (133) (131) (2276) - - (2667) 

4.1 Вибуття (первісна вартість) - - (1467) - (227) (729) (5624) - - (8047) 

4.2 Вибуття (знос) - - 1340 - 94 598 3348 - - 5380 

5 Амортизаційні відрахування - (7932) (9164) (1362) (1279) (2697) (3787) - (2507) (28728) 

6 Інше (первісна вартість) - - 1 - 2 - 3 - 954 960 

7 Інше (знос) - - (1) - (2) - (3) - (954) (960) 

8 Балансова вартість на кінець 2009 р. (початок 2010 р.) - 117072 12510 2904 5212 3029 6609 3679 7372 158387 

8.1 Первісна (переоцінена) вартість - 153063 54394 6806 9379 12025 22449 3679 15059 276854 

8.2 Знос на кінець 2009 року (на початок 2010 року) - (35991) (41884) (3902) (4167) (8996) (15840) - (7687) (118467) 

9 Надходження  - 20 900 - 16 120 29 14045 703 15833 

10 
Поліпшення основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів 
5600 1 - - - - - (5601) - - 

11 Вибуття: - (340) (330) (192) (522) (209) (1466) - (36) (3095) 

11.1 Вибуття (первісна вартість) - (458) (2801) (1227) (1035) (1850) (4547) - (445) (12363) 

11.2 Вибуття (знос) - 118 2471 1035 513 1641 3081 - 409 9268 

12 Амортизаційні відрахування - (7982) (6110) (1250) (1203) (1808) (2506) - (2425) (23284) 

13 
Відображення величини втрат від зменшення 

корисності через фінансові результати 
- - - - - - - (1918) - (1918) 

14 Інше (первісна вартість) - - - - (3) 3 - - - - 

15 Інше (знос) - - - - 1 (1) - - - - 

16 Балансова вартість на кінець 2010 року: 5600 108771 6970 1462 3501 1134 2666 10205 5614 145923 

16.1 Первісна (переоцінена) вартість 5600 152626 52493 5579 8357 10298 17931 10205 15317 278406 

16.2 Знос на кінець 2010 року - (43855) (45523) (4117) (4856) (9164) (15265) - (9703) (132483) 
 

За станом на кінець дня 31.12.2010 р.(31.12.2009 р.): Банк не мав активів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження; 

Банк не передавав основні засоби у заставу; в Банку відсутні основні засоби, які тимчасово не використовуються; основні засоби для продажу не вилучалися. Первісна вартість повністю 

амортизованих основних засобів, але працюючих, становить 41848 тис. грн. (31.12.2009 р. - 30837 тис. грн.) Вартість основних засобів, прийнятих в оперативний лізинг (рах. № 9840), на кінець дня 

31.12.2010 р. становить – 59068 тис. грн. (31.12.2009 р. - 70751 тис. грн.) - офісні приміщення. 

За станом на кінець дня 31.12.2010 р. (31.12.2009 р.) Банк не мав нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності, оформлених у заставу. 

Банк протягом 2010 року (2009 року) не створював нематеріальних активів самостійно. 

Банк проводив переоцінку основних засобів у 2010 році, але не визнав її в балансі, оскільки, відхилення балансової від справедливої вартості було меншим суттєвого, а саме менше 10%. 
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Примітка 11. Інші фінансові активи. 
 

Таблиця 11.1. Інші фінансові активи. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками 5037 5444 

2 Розрахунки за конверсійними операціями  1457 835 

3 Грошові кошти з обмеженим правом користування  13006 9306 

4 Інші  1093 2172 

5 Резерв під знецінення  (624) (1040) 

6 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів  19969 16717 

 

До статті "Інші" (рядок 4) включені: 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість за виплаченими переказами 905 1984 

2 Дебіторська заборгованість за виплаченими гарантіями 15 - 

3 
Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування та  інші нараховані 

доходи  
173 188 

4 Усього: 1093 2172 

 

Сума нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування та  інших нарахованих доходів на 31.12.2010 р. 

складає 173 тис. грн. (на 31.12.2009 р. – 188 тис. грн.), сума сформованого резерву під нараховані доходи на 31.12.2010 р.  – 

(173) тис. грн. (на 31.12.2009 р. – (188) тис. грн.). 

 

Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими картками 

Конвер- 

сійні 

операції 

Грошові 

кошти з об-

меженим 

правом ко-

ристування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок за станом на 1 січня - - (765) (275) (1040) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву 

під знецінення протягом року* 
- - 394 (1) 393 

3 
Списання безнадійної 

заборгованості  
- - - 14 14 

4 
Вплив перерахунку у валюту 

подання звітності  
- - 11 (2) 9 

5 
Залишок за станом на кінець дня 

31 грудня  
- - (360) (264) (624) 

 

_______________ 

*) Колонка "Інші"рядка 2 включає збільшення резерву під іншу дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами в 

сумі 2 тис. грн. (рахунок № 2890, витрати включені до рядка 12 "Інші" Примітки 26 "Адміністративні та інші операційні 

витрати" та зменшення резерву під інші нараховані доходи в сумі 1 тис. грн. (рахунок № 3599, витрати включені до рядка 6 

"Резерв під заборгованість за кредитами" Звіту про фінансові результати. 

 

Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими картками 

Конвер-

сійні 

операції 

Грошові 

кошти з об-

меженим 

правом ко-

ристування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок за станом на 1 січня  - - - (79) (79) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву 

під знецінення протягом року  
- - (740) (201) (941) 

3 
Списання безнадійної 

заборгованості  
- - - 4 4 

4 
Вплив перерахунку у валюту 

подання звітності  
- - (25) 1 (24) 

5 
Залишок за станом на кінець дня 

31 грудня  
- - (765) (275) (1040) 
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Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими картками 

Конвер- 

сійні 

операції 

Грошові 

кошти з об-

меженим 

правом ко-

ристування  

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Заборгованість знецінена на 

індивідуальній основі:  
- - - 263 263 

1.1 Із затримкою платежу до 31 днів  - - - 78 78 

1.2 
Із затримкою платежу від 32 до 

92 днів  
- - - 5 5 

1.3 
Із затримкою платежу від 93 до 

183 днів  
- - - 10 10 

1.4 
Із затримкою платежу від 184 до 

365 (366) днів  
- - - 15 15 

1.5 
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  
- - - 155 155 

2 Інша дебіторська заборгованість  5037 1457 13006 830 20330 

3 Резерв під знецінення  - - (360) (264) (624) 

4 
Усього іншої фінансової 

дебіторської заборгованості  
5037 1457 12646 829 19969 

 

Таблиця 11.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими картками 

Конвер- 

сійні 

операції 

Грошові 

кошти з об-

меженим 

правом ко-

ристування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Заборгованість знецінена на 

індивідуальній основі: 
- - - 275 275 

1.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - 68 68 

1.2 
Із затримкою платежу від 32 до 

92 днів 
- - - 17 17 

1.3 
Із затримкою платежу від 93 до 

183 днів 
- - - 28 28 

1.4 
Із затримкою платежу від 184 до 

365 (366) днів 
- - - 51 51 

1.5 
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів 
- - - 111 111 

2 Інша дебіторська заборгованість 5444 835 9306 1897 17482 

3 Резерв під знецінення - - (765) (275) (1040) 

4 
Усього іншої фінансової 

дебіторської заборгованості 
5444 835 8541 1897 16717 

 

Аналіз інших фінансових активів за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками поданий в 

Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість інших фінансових активів розкрито в Примітці 32. 
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Примітка 12. Інші активи. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів  236 169 

2 Передоплата за послуги  1012 1072 

3 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя  3449 2107 

4 Інше  3033 2457 

5 Резерв  (596) (1135) 

6 Усього інших активів за мінусом резервів  7134 4670 

 

До статті "Інше" (рядок 4) включені: 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  60 54 

2 Витрати майбутніх періодів  2043 1833 

3 
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім 

податку на прибуток  
926 568 

4 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  4 2 

5 Усього  3033 2457 

 

Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя (житлова і нежитлова нерухомість), призначено для 

реалізації.  

Інші активи в грошові кошти не конвертуються, а використовуються в господарській діяльності Банку (товари, послуги, 

переплата інших податків (крім податку на прибуток) та обов'язкових зборів.  

Інформація про залишки за іншими активами, що виникають за операціями з пов'язаними сторонами, наведена у 

Примітці 33. 

 

 

Примітка 13. Кошти банків. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Кредити, отримані:  15924 - 

1.1 Короткострокові  15924 - 

2 Усього коштів інших банків  15924 - 

 

Сума нарахованих витрат за коштами банків станом на 31.12.2010 р. складає – 1 тис. грн.  

Аналіз коштів банків за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість коштів банків розкрито в Примітці 32. 

 

 

Примітка 14. Кошти клієнтів. 
 

Таблиця 14.1. Кошти клієнтів. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Державні та громадські організації: - 2 

1.1 Поточні рахунки - 2 

2 Інші юридичні особи: 343449 224924 

2.1 Поточні рахунки 314947 203628 

2.2 Строкові кошти 28502 21296 

3 Фізичні особи: 1063143 974870 

3.1 Поточні рахунки 461949 366995 

3.2 Строкові кошти 601194 607875 

4 Усього коштів клієнтів 1406592 1199796 

 

Сума нарахованих витрат за коштами клієнтів станом на 31.12.2010 р. складає – 20333 тис. грн. (на 31.12.2009 р. – 

23476 тис. грн.). 

Сума гарантійних залучених депозитів під кредити, акредитиви та надані гарантії клієнтам станом на кінець дня 

31.12.2010 р. складає – 17917 тис. грн. (на 31.12.2009 р. – 16400 тис. грн.) 
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Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності. 
 

Рядок Вид економічної діяльності 
2010 рік 2009 рік 

Сума % Сума % 
1 2 3 4 5 6 

1 Центральні та місцеві органи державного управління   - - 2 0% 

2 Виробництво  29774 2% 21837 2% 

3 Нерухомість  6546 1% 10386 1% 

4 Торгівля  98688 7% 81071 7% 

5 Сільське господарство  15361 0% 4004 0% 

6 Фізичні особи 1063142 81% 974870 81% 

7 Інші  193081 9% 107626 9% 

8 Усього коштів клієнтів 1406592 100% 1199796 100% 

 

До статті "Інші" (рядок 7 таблиці 14.2.) включені: 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Будівництво 22424 7977 

2 Транспорт 20443 10095 

3 Туризм 2200 6177 

4 Послуги 148014 83377 

5 Усього  193081 107626 

 

Аналіз коштів клієнтів за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість коштів клієнтів розкрито в Примітці 32. 

Інформація про залишки за коштами клієнтів за операціями, що виникають з пов'язаними сторонами, наведена у 

Примітці 33. 

 

 

Примітка 15. Боргові цінні папери, емітовані банком. 
 

Таблиця 15.1. Боргові цінні папери, емітовані банком. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Облігації, випущені на внутрішньому ринку  - 34039 

2 Усього  - 34039 

 

Термін погашення боргових цінних паперів, емітованих Банком, 30.09.2010 р. 

Сума нарахованих витрат за борговими цінними паперами, емітованими Банком станом на 31.12.2009 р. складає – 

1445 тис. грн. 

 

Таблиця 15.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком. 
 

Рядок Найменування статті 

2010 рік 2009 рік 

Справедлива 

вартість 

Балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 

Балансова 

вартість 
1 2 3 4 5 6 

1 Облігації, випущені на внутрішньому ринку  - - 32696 34039 

2 Усього  - - 32696 34039 

 

Аналіз боргових цінних паперів, емітованих банком, за географічною ознакою, строками погашення та процентними 

ставками поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість боргових цінних паперів, емітованих банком, розкрито в                  

Примітці 32. 
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Примітка 16. Інші залучені кошти. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій  539423 1141199 

2 Усього  539423 1141199 

 

Сума нарахованих витрат за іншими залученими коштами станом на 31.12.2010 р. складає – 2444 тис. грн. (на 

31.12.2009 р. – 9149 тис. грн.). 

Аналіз інших залучених коштів за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками поданий в 

Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість інших залучених коштів розкрито в Примітці 32. 

Інформація про залишки за іншими залученими коштами за операціями, що виникають з пов'язаними сторонами, 

наведена у Примітці 33. 

 

 

Примітка 17. Резерви за зобов'язаннями. 
 

Таблиця 17.1. Резерви за зобов'язаннями за 2010 рік. 
 

Рядок Рух резервів Примітки 

Зобов'язання 

кредитного 

характеру 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 1 січня  539 539 

2 Збільшення резервів  6675 6675 

3 Вплив перерахунку у валюту подання звітності   (46) (46) 

4 Залишок на кінець дня 31 грудня 31 7168 7168 

 

Таблиця 17.2. Резерви за зобов'язаннями за 2009 рік. 
 

Рядок Рух резервів Примітки 

Зобов'язання 

кредитного 

характеру 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 1 січня  775 775 

2 Зменшення резервів  (333) (333) 

3 Вплив перерахунку у валюту подання звітності   97 97 

4 Залишок на кінець дня 31 грудня 31 539 539 

 

 

Примітка 18. Інші фінансові зобов'язання. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Кредиторська заборгованість  9975 6121 

2 Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками  3315 2755 

3 Інші нараховані зобов'язання  2374 1850 

4 Усього інших фінансових зобов'язань  15664 10726 

 

До статті "Інші нараховані зобов'язання" (рядок 3) включені нараховані витрати за послугами, які надані Банку в 

звітному періоді або відносяться до звітного періоду, та не оплачені контрагентам. 

Аналіз інших фінансових зобов'язань за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками 

поданий в Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість інших фінансових зобов'язань розкрито в Примітці 32. 

Інформація про залишки за іншими фінансовими зобов'язаннями за операціями, що виникають з пов'язаними 

сторонами, наведена у Примітці 33. 
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Примітка 19. Інші зобов'язання. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 
Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім 

податку на прибуток  
1731 1602 

2 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  5369 7379 

3 Доходи майбутніх періодів  212 175 

4 Інші  - 1 

5 Усього  7312 9157 

 

Сума нарахованих витрат на резерв під невикористані відпустки станом на 31.12.2010 р. складає –  5366 тис. грн. (на 

31.12.2009 р. – 7372 тис. грн.)  

 

 

Примітка 20. Субординований борг. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Кошти, залучені на умовах субординованого боргу 116709 185682 

2 Усього  116709 185682 

 

Кошти на умовах субординованого боргу були отримані від материнської компанії ProCredit Holding AG (Німеччина): 

а) 8000 тис. доларів США строком з 25.05.2005 р. по 22.05.2015 р.;  

б) 2800 тис. доларів США строком з 04.10.2006 р. по 03.10.2016 р.; 

в) 3240 тис. доларів США строком з 23.12.2010 р. по 21.12.2018 р. 

Сума нарахованих витрат за субординованим боргом станом на 31.12.2010 р. складає – 4927 тис. грн. (на 31.12.2009 р. 

– 62 тис. грн.). 

Аналіз субординованого боргу за географічною ознакою, строками погашення та процентними ставками поданий в 

Примітці 29. 

Інформацію про розрахункову справедливу вартість субординованого боргу розкрито в Примітці 32. 

Інформація про залишки за субординованим боргом за операціями, що виникають з пов'язаними сторонами, 

наведена у Примітці 33. 

 

 

Примітка 21. Статутний капітал. 
 

Рядок Найменування статті 

Кількість 

акцій в обігу 

(тис. шт.) 

Прості 

акції 

Емісійні 

різниці 

Привіле-

йовані 

акції 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок на 1 січня 2009 року 315 150000 778 - 150778 

2 
Внески за акціями (паями, частками) 

нового випуску  
161 77000 - - 77000 

3 
Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 

року (залишок на 1 січня 2010 року) 
476 227000 778 - 227778 

4 
Внески за акціями (паями, частками) 

нового випуску  
150 - - 71333 71333 

5 
Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 

року  
626 227000 778 71333 299111 

 

Кількість випущених та оплачених акцій на кінець дня 31.12.2010 р. становить 625712 шт. (31.12.2009 р. – 476101 шт.) 

Номінальна вартість однієї акції – 476,79 грн. Усі права акціонерів рівні, привілеїв та обмежень немає. Випуску акцій за 

умовами опціону не відбувалось. 
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Примітка 22. Резервний та інші фонди банку. 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Фонд переоцінки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Залишок на 1 січня 2009 

року  
- - - - - 49648 - - - 53766 103414 

2 
Реалізований фонд 

переоцінки  
- - - - - (4735) - - - 7101 2366 

3 

Рух коштів загальних 

резервів та фондів 

банку, що створені за 

рахунок прибутку  

- - - - - - - - - 733 733 

4 

Залишок на кінець дня 

31 грудня 2009 року 

(залишок на 1 січня 

2010 року)  

- - - - - 44913 - - - 61600 106513 

5 
Реалізований фонд 

переоцінки  
- - - - - (4782) - - - 2368 (2414) 

6 

Рух коштів загальних 

резервів та фондів 

банку, що створені за 

рахунок прибутку  

- - - - - - - - - (63968) (63968) 

7 
Залишок на кінець дня 

31 грудня 2010 року  
- - - - - 40131 - - - - 40131 

 

Колонка "Інші" станом на 01 січня 2010 р. містить резервний фонд в сумі 61600 тис. грн., який створений відповідно до 

вимог ст. 36 Закону України "Про банки та банківську діяльність". Розмір відрахувань до резервного фонду, згідно зі 

статутом Банку визначається Загальними зборами Акціонерів, але не може бути менше 5 відсотків від чистого прибутку 

Банку до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу. Кошти резервного фонду можуть бути використані 

тільки на покриття можливих збитків Банку за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. 

В 2010 р. за рішенням Загальних зборів акціонерів весь резервний фонд Банку був направлений на покриття збитків за 

2009 р. 
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Примітка 23. Процентні доходи та витрати. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

 
Процентні доходи за: 

  
1 Кредитами та заборгованістю клієнтів 362405 409803 

2 Коштами в інших банках 760 2709 

3 Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 2424 - 

4 Цінними паперами в портфелі банку до погашення 1567 2273 

5 Кореспондентськими рахунками в інших банках 38 114 

6 Депозитами овернайт в інших банках 38 9 

7 Грошовими коштами та їх еквівалентами 1027 - 

8 Іншим - 54 

9 Усього процентних доходів 368259 414962 

 
Процентні витрати за: 

  
10 Строковими коштами юридичних осіб (2324) (6701) 

11 Борговими цінними паперами, що емітовані банком (4376) (8433) 

12 Іншими залученими коштами (46370) (83169) 

13 Строковими коштами фізичних осіб (77006) (90854) 

14 Строковими коштами інших банків (42) (2949) 

15 Депозитами овернайт інших банків (70) - 

16 Поточними рахунками (19607) (4192) 

17 Іншим (13471) (11735) 

18 Усього процентних витрат (163266) (208033) 

19 Чистий процентний дохід 204993 206929 

 

До статті витрат "Іншим" (рядок 17) включені процентні витрати за субординованим боргом. 

Інформація про процентні доходи та витрати, що виникають за операціями з пов'язаними сторонами, наведена у 

Примітці 33. 
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Примітка 24. Комісійні доходи та витрати. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

 
Комісійні доходи 

  

1 
Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справед-

ливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: 
61929 45216 

1.1 Розрахункові операції 40655 29527 

1.2 Касове обслуговування 9074 7660 

1.3 Гарантії надані (примітка 31) 1635 1112 

1.4 Інші 10565 6917 

2 
Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що обліковуються за справед-

ливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
2811 2776 

3 Усього комісійних доходів 64740 47992 

 
Комісійні витрати 

  

4 

Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах: 

(8211) (5939) 

4.1 Розрахункові операції (7764) (5549) 

4.2 Касове обслуговування (375) (366) 

4.3 Операції з цінними паперами (49) (21) 

4.4 Інші (23) (3) 

5 
Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що обліковуються за справед-

ливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
(3032) (109) 

6 Усього комісійних витрат (11243) (6048) 

7 Чистий комісійний дохід 53497 41944 

 

До статті "Інші" (рядок 1.4) включені наступні комісійні доходи: 
 

 

Інформація про комісійні доходи та витрати, що виникають за операціями з пов'язаними сторонами, наведена у 

Примітці 33. 

 

 

Примітка 25. Інші операційні доходи. 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Дохід від суборенди  66 56 

2 Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів  649 - 

3 Інші  8122 10492 

4 Усього: 8837 10548 

 

До статті "Інші" (рядок 3) включені: 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 
1 Отримані штрафи 6512 9155 

2 Надлишки готівки в касі та банкоматах  57 148 

3 Відшкодування клієнтами знижки за кредитними ставками  317 - 

4 Відшкодування ЕБРР витрат на діагностичне обстеження банку 169 - 

5 
Компенсація клієнтами судових витрат та витрат на витяги з державного реєстру 

рухомого та нерухомого майна, інших витрат 
1067 1189 

6 Усього: 8122 10492 

 

Інформація про інші операційні доходи, що виникають за операціями з пов'язаними сторонами, наведена у                 

Примітці 33. 

 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку для клієнтів 10550 6901 

2 Комісійні доходи за операціями з акредитивами клієнтів  15 16 

3 Усього: 10565 6917 
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Примітка 26. Адміністративні та інші операційні витрати. 
 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 

1 Витрати на утримання персоналу  (144481) (144146) 

2 Амортизація основних засобів 10 (20859) (26221) 

3 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 10 (1918) - 

4 
Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних 

активів 
10 (2425) (2507) 

5 
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 

телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги 
 (23750) (29703) 

6 Витрати на оперативний лізинг (оренду)  (25942) (39329) 

7 Професійні послуги  (22546) (20584) 

8 Витрати на маркетинг та рекламу  (6534) (5935) 

9 Витрати на охорону  (1610) (2210) 

10 
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на 

прибуток 
 (6999) (7322) 

11 Витрати від вибуття основних засобів та нематеріальних активів  - (310) 

12 Інші  (4139) (5433) 

13 
Збільшення (зменшення) резервів під дебіторську заборгованість за 

господарською діяльністю 
 541 369 

14 Усього адміністративних та інших операційних витрат  (260662) (283331) 

 

До статті "Інші" (рядок 12) включені: 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Штрафи, пені, що сплачені банком  (100) (153) 

2 Витрати на відрядження  (3235) (3979) 

3 Представницькі витрати  (75) (224) 

4 Спонсорство та доброчинність  (29) (36) 

5 Відрахування в резерви за іншими фінансовими і іншими активами банку  (4) (67) 

6 Інші витрати  (696) (974) 

7 Усього: (4139) (5433) 

 

Банк не здійснює операцій з інвестиційною нерухомістю. 

Витрати на утримання персоналу включають передбачені законодавством внески до фондів соціального страхування 

та пенсійного фонду в сумі 36850 тис. грн. (у 2009 р. – 34640 тис. грн.).  

Інформація про адміністративні та інші витрати за операціями, що виникають з пов’язаними сторонами, наведена у 

Примітці 33. 
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Примітка 27. Витрати на податок на прибуток. 
 

Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток  - (80) 

2 Відстрочений податок на прибуток 12034 30922 

3 Усього 12034 30842 

 

Таблиця 27.2. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань за 2010 рік. 
 

Рядок 
Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань 

Залишок на            

1 січня 2010 

року 

Визнані у 

фінансових 

результатах 

Залишок на 

кінець дня            

31 грудня 

2010 року 
1 2 3 4 5 

1 Відстрочені податкові активи 43790 (4905) 38885 

1.1 Резерви під знецінення коштів в інших банках  889 (726) 163 

1.2 Резерви під заборгованість за кредитами 8739 (2453) 6286 

1.3 Резерви за зобов'язаннями 135 1289 1424 

1.4 Резерви під інші активи та інші нараховані доходи 483 (285) 198 

1.5 Неамортизовані дисконти за наданими кредитами 3145 29 3174 

1.6 Резерви під цінні папери на продаж 286 (38) 248 

1.7 Основні засоби та нематеріальні активи 2040 (2040) - 

1.8 Доходи майбутніх періодів 44 (31) 13 

1.9 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу 361 (361) - 

1.10 Дисконти за іншими залученими коштами 667 (667) - 

1.11 Кредиторська заборгованість та інші нараховані витрати 2038 (567) 1471 

1.12 Премія за субординованим боргом 411 (411) - 

1.13 Перенесення на майбутні періоди податкового збитку 24552 1356 25908 

2 Відстрочені податкові зобов’язання  (19694) 16939 (2755) 

2.1 Нараховані доходи за кредитами (3781) 2619 (1162) 

2.2 Основні засоби та нематеріальні активи (15900) 14307 (1593) 

2.3 Дисконти за облігаціями внутрішнього боргу (13) 13 - 

3 Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов'язання) 24096 12034 36130 

4 Визнаний відстрочений податковий актив 24096 - 36130 

5 Визнане відстрочене податкове зобов'язання - - - 
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Таблиця 27.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань за 2009 рік. 
 

Рядок 
Перелік відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов'язань  

Залишок на            

1 січня 2009 

року 

Визнані у 

фінансових 

результатах 

Залишок на 

кінець дня            

31 грудня 2009 

року 
1 2 3 4 5 

1 Відстрочені податкові активи 15666 28124 43790 

1.1 Резерви під знецінення коштів в інших банках  441 448 889 

1.2 Резерви під заборгованість за кредитами 7168 1571 8739 

1.3 Резерви за зобов'язаннями 194 (59) 135 

1.4 Резерви під інші активи та інші нараховані доходи 273 210 483 

1.5 Неамортизовані дисконти за наданими кредитами 4951 (1806) 3145 

1.6 Резерви під цінні папери на продаж - 286 286 

1.7 Основні засоби та нематеріальні активи 1791 249 2040 

1.8 Доходи майбутніх періодів 3 41 44 

1.9 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу 583 (222) 361 

1.10 Дисконти за іншими залученими коштами - 667 667 

1.11 Кредиторська заборгованість та інші нараховані витрати 262 1776 2038 

1.12 Премія за субординованим боргом - 411 411 

1.13 Перенесення на майбутні періоди податкового збитку - 24552 24552 

2 Відстрочені податкові зобов’язання  (22492) 2798 (19694) 

2.1 Нараховані доходи за кредитами (5087) 1306 (3781) 

2.2 Основні засоби та нематеріальні активи (17361) 1461 (15900) 

2.3 Дисконти за облігаціями внутрішнього боргу (44) 31 (13) 

3 Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов'язання) (6826) 30922 24096 

4 Визнаний відстрочений податковий актив - - 24096 

5 Визнане відстрочене податкове зобов'язання (6826) - - 

 

 

Примітка 28. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію. 
 

Таблиця 28.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - власникам простих акцій банку  (64490) (94586) 

2 
Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - власникам привілейованих 

акцій банку  
- - 

3 Прибуток/(збиток) за рік  (64490) (94586) 

4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)  476 362 

5 Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)  41 - 

6 Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію, грн.  (135,48) (261,29) 

7 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн. (135,48) (261,29) 

8 Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію, грн.  - - 

9 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію, грн.  - - 
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Примітка 29. Управління фінансовими ризиками. 
 

Кредитний ризик.  

Кредитний ризик (credit risk) - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової 

угоди із Банком, або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах 

діяльності Банку, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає 

кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином 

ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де відображається операція - 

на балансі чи поза балансом. 

Мінімізація кредитного ризику досягається за рахунок проведення зваженої кредитної політики, 

здійснення кредитного аналізу, супроводження та моніторингу кредитів. Процедури розгляду, затвердження та 

надання кредитів чітко визначені відповідними внутрішніми положеннями Банку. Рішення про видачу кредитів 

приймаються кредитними комітетами різних рівнів, від 1-го (відділення) до 4-го (Наглядова рада) в залежності 

від суми кредиту. Окрім управління індивідуальними кредитними ризиками здійснюється управління 

портфельними кредитними ризиками шляхом визначення і контролю істотних концентрацій в кредитному 

портфелі Банку, які є предметом розгляду Комітету з портфельних кредитних ризиків. Цей комітет приймає 

рішення щодо обмеження портфельних кредитних ризиків та необхідних для цього заходів. Міжбанківські 

операції здійснюються виключно в межах лімітів, що визначаються на основі багатостороннього фінансового 

аналізу банків-контрагентів, розглядаються та затверджуються Комітетом з управління активами та пасивами 

Банку за кожним окремим контрагентом на обмежений строк. 

Банк при проведенні кредитних операцій обов’язково дотримується нормативів кредитних ризиків та 

інвестування, встановлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності Банків в Україні, затвердженою 

Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368: 

- максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7); 

- великих кредитних ризиків (Н8); 

- максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9); 

- максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10); 

- норматив загальної суми інвестування (Н12). 

 

Протягом звітного періоду банк дотримувався економічних нормативів, які характеризують кредитний 

ризик. Показники, що відображають значення нормативів кредитного ризику станом на кінець дня                  

31.12.2010 р., наведено нижче.  
 

Коефіцієнт 
Значення, розраховане Банком Нормативне 

значення 31 грудня 2010 31 грудня 2009 

Норматив максимального розміру кредитного ризику 

на одного контрагента (Н7) 
7,97% 18,09% Не більше 25% 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) 0,00% 69,11% Не більше 800% 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій 

та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) 
0,53% 0,72% Не більше 5% 

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) 
2,27% 5,11% Не більше 30% 

Норматив загальної суми інвестування (Н12) 0,34% 0,37% Не більше 60% 

 

Оцінка фінансового стану позичальника визначається в Банку за такими показниками: 

- коефіцієнт загальної ліквідності; 

- коефіцієнт миттєвої ліквідності;  

- коефіцієнт достатності капіталу;  

- коефіцієнт маневреності власних коштів;  

- коефіцієнт покриття основних засобів;  

- коефіцієнт покриття оборотних засобів;  

- обертання кредиторської заборгованості; 

- обертання активів; 

- рентабельність активів; 

- співвідношення грошових потоків до позикових коштів; 

- коефіцієнт покриття заставою суми кредиту.  

Формування резерву на покриття можливих збитків по кредитах проводиться відповідно до Положення 

про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями банків, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 р. № 279 

(із змінами та доповненнями). 
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Моніторинг кредитного ризику передбачає підготовку та подання періодичних звітів керівництву та 

Наглядовій раді із достатньою інформацією для оцінки рівня ризику. Ці звіти включають наступне:  

- перелік кредитів у розрізі класифікації за ризиком;  

- аналіз проблемних кредитів;  

- оцінку напрямку розвитку ризику у кредитному портфелі;  

- інформацію про проблемні кредити за кредитними інспекторами, філіями, галузями, видами 

забезпечення тощо;  

- аналіз змін рівня резервів Банку на основі рівня і тенденцій змін проблемних активів і загальної суми 

кредитів;  

- аналіз концентрації кредитів за клієнтами, пов'язаними з ними особами, галузями економіки і 

регіонами. 

 

Ринковий ризик. 

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

несприятливі коливання вартості цінних паперів, товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в 

торговельному портфелі. Цей ризик випливає зі спекулятивних торговельних операцій на ринку, які не входять 

до бізнес-стратегії Банку і які Банк не проводить. Здійснюючи операції виключно в рамках банківського 

портфелю, ПроКредит Банк уникає ринкових ризиків в своїй діяльності, здійснюючи управління ризиками 

можливого впливу ринкових факторів на інструменти банківського портфелю банку в розрізі інших відповідних 

категорій ризику. 

 

Валютний ризик. 

Валютний ризик (foreign currency risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, 

який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Виділяються 

наступні види валютного ризику: 

- ризик трансакції — полягає в тому, що несприятливі коливання курсів іноземних валют впливають на 

реальну вартість відкритих валютних позицій; 

- ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик) — полягає в тому, що величина 

еквівалента валютної позиції у звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які 

використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах в базову (національну) валюту;  

- економічний валютний ризик — полягає в змінах конкурентоспроможності Банку або його структур, що 

входять в консолідовану групу, на зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних курсів.  

Система управління валютним ризиком передбачає щоденний аналіз структури активів та пасивів Банку в 

розрізі валют, розміру і структури відкритої валютної позиції та їх відповідності встановленим лімітам. Банк не 

тримає валютних позицій з метою отримання спекулятивного прибутку від змін валютних курсів, виходячи з 

принципу необхідності і достатності валютної позиції Банку для обслуговування клієнтських потреб. 

 

Таблиця 29.1. Аналіз валютного ризику. 
 

Рядок 

Наймену-

вання 

статті 

На 31 грудня 2010 року На 31 грудня 2009 року 

Монетар-

ні активи  

монетарні 

зобов'я-

зання  

похідні 

фінансові 

інстру-

менти  

чиста 

позиція

  

Монетарні 

активи  

Монетарні 

зобов'я-

зання  

похідні 

фінансові 

інстру-

менти  

чиста 

позиція

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Долари 

США  
1146953 (1210773) -          (63820) 1802916 (1825845) -          (22929) 

2 Євро  186597 (204508) -          (17911) 214445 (219049) -          (4604) 

3 
Фунти 

стерлінгів  
233 (257) -          (24) 1977 (654) -          1323 

4 Інші  4821 (4236) -          585 1843 (1133) -          710 

5 Усього  1338604 (1419774) -          (81170) 2021181 (2046681) -          (25500) 
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Таблиця 29.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що 

встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими. 
 

Рядок Найменування статті 

На 31 грудня 2010 року На 31 грудня 2009 року 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток)  

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток)  

вплив на 

власний 

капітал 
1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5 %  (3191) (3191) (1146) (1146) 

2 Послаблення долара США на 5 %  3191 3191 1146 1146 

3 Зміцнення євро на 5 %  (896) (896) (230) (230) 

4 Послаблення євро на 5 %  896 896 230 230 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %  1 1 66 66 

6 Послаблення фунта стерлінгів на 5 %  (1) (1) (66) (66) 

7 Зміцнення інших валют  29 29 36 36 

8 Послаблення інших валют  (29) (29) (36) (36) 

 

Таблиця 29.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що 

встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються 

фіксованими. 
 

Рядок Найменування статті 

На 31 грудня 2010 року На 31 грудня 2009 року 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток)  

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток)  

вплив на 

власний 

капітал 
1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5 %  6715 6715 8323 8323 

2 Послаблення долара США на 5 %  (6715) (6715) (8323) (8323) 

3 Зміцнення євро на 5 %  123 123 (336) (336) 

4 Послаблення євро на 5 %  (123) (123) 336 336 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %  -          -          -          -          

6 Послаблення фунта стерлінгів на 5 %  -          -          -          -          

7 Зміцнення інших валют  -          -          -          -          

8 Послаблення інших валют  -          -          -          -          

 

Вплив змін обмінних курсів іноземної валюти на власний капітал відбувається за рахунок змін у прибутках і 

збитках. 

 

 

Відсотковий ризик. 

Відсотковий ризик (interest rate risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, 

який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість Банку,  

так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інструментів. Основними виділяються 

наступні основні типи процентного ризику: 

- ризик зміни вартості ресурсів  (repricing risk) — який виникає через різницю в строках погашення (для 

інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із 

змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов'язань та позабалансових позицій; 

- ризик зміни кривої дохідності (yield curve risk) — ризик, який виникає через зміни в нахилі та формі 

кривої дохідності;  

- базисний ризик (basis risk) — ризик,  який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між 

коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики щодо 

переоцінки яких є однаковими;  

- ризик права вибору (optionality risk) — ризик права вибору, який постає із наявності права відмови від 

виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо чи опосередковано наявне в багатьох 

банківських активах, зобов'язаннях та позабалансових портфелях. 

Для вимірювання відсоткового ризику Банку використовуються статистична модель відсоткових розривів 

(геп-аналіз), аналіз тривалості та вартості під ризиком (value at risk), що дозволяють заздалегідь оцінювати 

наслідки незбалансованості в структурі відсоткових ставок Банку та здійснювати управління цим видом ризику 

шляхом прийняття Комітетом з управління активами та пасивами Банку рішень щодо необхідних змін в 

процентних позиціях Банку. 
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Таблиця 29.4. Загальний аналіз відсоткового ризику. 
 

Рядок Найменування статті 
На вимогу і 

менше 1 міс.  

Від 1 до 3 

міс.  

Від 3 до 

12 міс.  

Більше 

року  

Немоне- 

тарні  
Усього  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  2009 рік             

1 Усього фінансових активів  362641 349547 400699 1272726 -          2385613 

2 Усього фінансових зобов'язань  158609 292910 517875 988331 -          1957725 

3 

Чистий розрив за процентними 

ставками на кінець дня 31 грудня 

2009 року  

204032 56637 (117176) 284395 -          427888 

  2010 рік             

4 Усього фінансових активів  152797 301801 521216 974524 -          1950338 

5 Усього фінансових зобов'язань  94074 413151 244580 522266 -          1274071 

6 

Чистий розрив за процентними 

ставками на кінець дня 31 грудня 

2010 року  

58723 (111350) 276636 452258 -          676267 

 

Станом на кінець 2010 року, збільшення середньозваженої процентної ставки за фінансовими активами та 

зобов'язаннями на 1 процентний пункт призвело б до зменшення фінансового результату за наступний річний 

період на 4914 тис. гривень (2009 р. - на 5618 тис. гривень), головним чином за рахунок зростання процентних 

витрат за зобов'язаннями з плаваючою процентною ставкою. При цьому за основу береться припущення, що всі 

активи та зобов'язання після закінчення строку погашення будуть заміщені такими самими активами та 

зобов'язаннями в тих самих обсягах, але за процентною ставкою, відповідно, на 1% вище. За аналогічною 

методикою, зменшення середньозваженої процентної ставки за фінансовими активами та зобов'язаннями на 1 

процентний пункт призвело б до збільшення фінансового результату за наступний річний період на 4914 тис. 

гривень (2009 р. - на 5618 тис. гривень), головним чином за рахунок зменшення процентних витрат за 

зобов'язаннями з плаваючою процентною ставкою. 

 

Таблиця 29.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами. 
(%) 

Рядок Найменування статті 
2010 рік 2009 рік 

UAH EUR USD Інші UAH EUR USD Інші 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  АКТИВИ                 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  - - - - - 0 0 - 

2 Кошти в інших банках  5 - - - 18 - 1 - 

3 Кредити та заборгованість клієнтів  25 12 14 - 27 13 14 - 

4 
Боргові цінні папери у портфелі банку на 

продаж 
11 - - - - - - - 

5 
Боргові цінні папери у портфелі банку до 

погашення  
- - - - 6 - - - 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                 

6 Кошти банків  - - 1 - 17 7 6 - 

7 Кошти клієнтів:  - - - - 
    

7.1 Поточні рахунки  2 1 2 - 4 3 4 - 

7.2 Строкові кошти  15 4 7 - 20 7 10 - 

8 Боргові цінні папери, емітовані банком  - - - - 18 - - - 

9 Інші залучені кошти  - - 5 - - - 5 - 

10 Субординований борг  - - 9 - - - 11 - 

 

За всіма активами і зобов'язаннями, окрім частини статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" та частини 

статті  "Інші залучені кошти", проценти нараховуються за фіксованою ставкою.  

За частиною статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" та частиною статті "Інші залучені кошти" проценти 

нараховуються за плаваючою ставкою, яка залежить від процентної ставки центральних банків країн, де 

розміщені коррахунки Банку та від ставки LIBOR. 
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Таблиця 29.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті Україна Країни ОЕСР Інші країни Усього 
1 2 3 4 5 6 

  АКТИВИ         

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  142548 90059 -          232607 

2 Кошти в інших банках  35655 -          4511 40166 

3 Кредити та заборгованість клієнтів  1842062 3119 218 1845399 

4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  24069 -          -          24069 

5 Цінні папери в портфелі банку до погашення  -          -          -          -        

6 Інші фінансові активи  12865 7104 -          19969 

7 Усього фінансових активів  2057199 100282 4729 2162210 

8 Нефінансові активи  195498 -          -          195498 

9 Усього активів  2252697 100282 4729 2357708 

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

10 Кошти банків  15924 -          -          15924 

11 Кошти клієнтів  1326893 75163 4536 1406592 

12 Боргові цінні папери, емітовані банком  -          -          -          -          

13 Інші залучені кошти  -          539423 -          539423 

14 Інші фінансові зобов'язання  14994 670 -          15664 

15 Субординований борг  -          116709 -          116709 

16 Усього фінансових зобов'язань  1357811 731965 4536 2094312 

17 Нефінансові зобов'язання  14480 -          -          14480 

18 Усього зобов'язань  1372291 731965 4536 2108792 

19 Чиста балансова позиція  880406 (631683) 193 248916 

20 Зобов'язання кредитного характеру  87540 -          -          87540 

 

Таблиця 29.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті Україна Країни ОЕСР Інші країни Усього 
1 2 3 4 5 6 

  АКТИВИ         

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  133217 155408 -          288625 

2 Кошти в інших банках  272881 -          1785 274666 

3 Кредити та заборгованість клієнтів  2038718 1345 3426 2043489 

4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  250 -          -          250 

5 Цінні папери в портфелі банку до погашення  6000 -          -          6000 

6 Інші фінансові активи  11001 5708 8 16717 

7 Усього фінансових активів  2462067 162461 5219 2629747 

8 Нефінансові активи  193464 -          -          193464 

9 Усього активів  2655531 162461 5219 2823211 

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

10 Кошти банків  - - - - 

11 Кошти клієнтів  1134538 57503 7755 1199796 

12 Боргові цінні папери, емітовані банком  34039 -          -          34039 

13 Інші залучені кошти  -          1141199 -          1141199 

14 Інші фінансові зобов'язання  10426 -          300 10726 

15 Субординований борг  -          185682 -         185682 

16 Усього фінансових зобов'язань  1179003 1384384 8055 2571442 

17 Нефінансові зобов'язання  9696 -          -          9696 

18 Усього зобов'язань  1188699 1384384 8055 2581138 

19 Чиста балансова позиція  1466832 (1221923) (2836) 242073 

20 Зобов'язання кредитного характеру  56059 -          -          56059 
 

Для цілей визначення концентрації географічного ризику, фінансові активи та зобов’язання Банку 

класифікуються виходячи з країни розташування контрагента. Грошові кошти та основні засоби класифікуються 

виходячи з країни їх фізичного місцезнаходження. Переважна частина фінансових активів Банку зосереджено в 

Україні, де банк здійснює кредитування. Більша частина фінансових зобов’язань Банку сконцентрована в 

країнах ОЕСР, звідки Банк отримав лінії рефінансування, а також в Україні, де зосереджена більша частина 

депозитного портфеля Банку. 

Окрім цього, Банк контролює концентрацію кредитного ризику за розмірами кредитів. Так, станом на 

кінець 2010 року, доля десяти найбільших кредитів складала 5,0% (2009 р. – 4,3%) кредитного портфелю, в той 

час як середня сума кредиту в кредитному портфелі Банку на кінець 2010 р. складала 107 тис. грн. (2009 р. –           

74 тис. грн.)  
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Ризик ліквідності. 

Ризик ліквідності (liquidity risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками 

коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання. Ризик ліквідності ринку 

виникає через нездатність визначати або враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність 

залучати кошти в необхідних обсягах та за прийнятними ставками та/або реалізовувати активи швидко і з 

мінімальними втратами вартості. Банк виділяє два види ризику ліквідності: ризик ліквідності фінансування та 

ризик ліквідності ринку. 

Ризик ліквідності фінансування (funding risk) — ризик, що виникає через неспроможність Банку закрити 

розриви в своїх позиціях за поточними ринковими ставками та в потрібний строк, не зазнавши при цьому 

неприйнятних витрат. Виникає у разі виникнення розривів в грошових позиціях Банку, наприклад при 

рефінансуванні активів пасивами з відмінними строками. 

Ризик ліквідності ринку (market liquidity risk) — ризик, що виникає через неспроможність Банку реалізувати 

активи на ринку швидко та з мінімальними втратами вартості. 

Управління ризиком ліквідності здійснюється на підставі щоденного аналізу строкової структури активів та 

пасивів Банку та прогнозування грошових потоків з урахуванням ступеня ринкової ліквідності активів та 

середньостатистичної динаміки пасивів Банку. Позиція банку з ліквідності в розрізі валют розглядається 

щотижня на Комітеті з управління активами та пасивами, де приймається рішення щодо джерел та способів 

залучення коштів, їх розміщення або змін у структурі активів чи пасивів Банку.  

Основними засобами контролю ризиків ліквідності фінансування є: 

- дотримання регулятивних вимог щодо ліквідності Банку. Для цього Банк керується в першу чергу 

вимогами Національного банку України та інших регулятивних установ, до юрисдикції яких підпадає 

Банк та його операції. У разі виникнення суперечностей, перевагу мають вимоги Національного банку 

України. 

- планування фінансування Банку. Набуває форми постійного процесу, ціллю якого є встановлення та 

підтримання обсягів та часової структури рефінансування Банку, що якнайкращим чином відповідають 

його активним операціям, як наявним так і потенційним. 

- встановлення обмежень щодо  активів з низькою ліквідністю, шляхом введення лімітів по конкретних 

продуктах та по спеціальних показниках, що вимірюють ризик ліквідності ринку (як встановлених 

законодавчо, так і таких, що додатково використовуються Банком для контролю ризику ліквідності).  

- планування дій у разі настання кризи ліквідності.  

 

Таблиця 29.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

На 

вимогу і 

менше 1 

міс.  

Від 1 до 3 

міс.  

Від 3 до 

12 міс.  

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього  

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 Кошти інших банків  15931 -          -          -          -          15931 

2 Кошти клієнтів:  874461 146312 372805 35575 10299 1439452 

2.1 Фізичні особи  559310 143178 366096 10968 10299 1089851 

2.2 Інші  315151 3134 6709 24607 -          349601 

3 
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
-          -          -          -          -          -          

4 Інші залучені кошти  -          41364 147289 404769 -          593422 

5 Інші фінансові зобов'язання  15010 654 -          -          -          15664 

6 Субординований борг  -          -          10289 49829 119078 179196 

7 Фінансові гарантії  1883 3566 15944 1485 21 22899 

8 
Інші зобов'язання кредитного 

характеру  
7512 9749 70279 -          -          87540 

9 

Усього потенційних майбутніх 

виплат за фінансовими 

зобов'язаннями  

914797 201645 616606 491658 129398 2354104 
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Таблиця 29.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

і менше            

1 міс.  

Від 1 до 3 

міс.  

Від 3 до 

12 міс.  

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього  

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 Кошти інших банків  -          -          -          -          -          -          

2 Кошти клієнтів:  707659 169465 333058 15159 14363 1239704 

2.1 Фізичні особи  501166 161775 321378 14609 14363 1013291 

2.2 Інші  206493 7690 11680 550 -          226413 

3 
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
1445 -          36931 -          -      38376 

4 Інші залучені кошти  81319 77662 361768 696755 40077 1257581 

5 Інші фінансові зобов'язання  10445 281 -          -          -          10726 

6 Субординований борг  -          -          10317 159205 126618 296140 

7 Фінансові гарантії  2402 1774 11627 3646 91 19540 

8 
Інші зобов'язання кредитного 

характеру  
755 9781 25567 416 -          36519 

9 

Усього потенційних майбутніх 

виплат за фінансовими 

зобов'язаннями  

804025 258963 779268 875181 181149 2898586 

 

 

Таблиця 29.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків 

погашення за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

На вимогу і 

менше           

1 міс.  

Від 1 до 3 

міс.  

Від 3 до 

12 міс.  

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього  

1 2 3 4 5 6  7 8 

 
Активи             

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти  
232607 -          -          -          -          232607 

2 Кошти в інших банках  40166 -          -          -          -          40166 

3 
Кредити та заборгованість 

клієнтів  
68656 142459 582501 775342 276441 1845399 

4 
Цінні папери в портфелі банку 

на продаж  
-          -          23819 -          250 24069 

5 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення  
-          -          -          -          -          -          

6 Інші фінансові активи  6963 2114 5058 -          5834 19969 

7 Усього фінансових активів 348392 144573 611378 775342 282525 2162210 

 
Зобов'язання             

8 Кошти інших банків  15924 -          -          -          -          15924 

9 Кошти клієнтів  872489 142369 355061 30807 5866 1406592 

10 
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
-          -          -          

-          -          -          

11 Інші залучені кошти  -          40948 125154 373321 -          539423 

12 Інші фінансові зобов'язання  
15010 654 -          -          -          15664 

13 Субординований борг  -          -          62 4865 111782 116709 

14 Усього фінансових зобов'язань  903423 183971 480277 408993 117648 2094312 

15 
Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня  
(555031) (39398) 131101 366349 164877 67898 

16 
Сукупний розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня  
(555031) (594429) (463328) (96979) 67898 - 
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Таблиця 29.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків 

погашення за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

і менше           

1 міс.  

Від 1 до 3 

міс.  

Від 3 до 

12 міс.  

Від 12 міс. 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього  

1 2 3 4 5 6  7 8 

 
Активи              

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 288625 -          -          -          -          288625 

2 Кошти в інших банках 274666 -          -          -          -          274666 

3 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
128893 135046 578218 938828 262504 2043489 

4 
Цінні папери в портфелі банку 

на продаж 
-          -          -          -          250 250 

5 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення 
6000 -          -          -          -          6000 

6 Інші фінансові активи 8176 -          5043 -          3498 16717 

7 Усього фінансових активів 706360 135046 583261 938828 266252 2629747 

 
Зобов'язання             

8 Кошти інших банків -          -          -          -          -          -          

9 Кошти клієнтів 725895 153907 300805 13017 6172 1199796 

10 
Боргові цінні папери, емітовані 

банком 
1444 -          32595 

-          -          34039 

11 Інші залучені кошти 81126 74213 314505 632596 38759 1141199 

12 Інші фінансові зобов'язання 
10445 281 - - - 10726 

13 Субординований борг -          -          63 73510 112109 185682 

14 Усього фінансових зобов'язань 818910 228401 647968 719123 157040 2571442 

15 
Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня 
(112550) (93355) (64707) 219705 109212 58305 

16 
Сукупний розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня 
(112550) (205905) (270612) (50907) 58305 - 
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Примітка 30. Управління капіталом. 
 

Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні дотримання вимог до капіталу, встановлених 

Національним банком України, спроможності Банку функціонувати як безперервно діюче підприємство та 

утримання капітальної бази на рівні, необхідному для забезпечення коефіцієнту достатності капіталу у розмірі 

принаймні 8% згідно з Базельською угодою та 10% відповідно до нормативно-правових актів Національного 

банку України. Контроль за дотриманням нормативу достатності капіталу, встановленого Національним банком 

України, здійснюється за допомогою щомісячних звітів, де містяться необхідні розрахунки. Оцінка інших цілей 

управління капіталом здійснюється щороку.  

Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки повинні 

утримувати відношення регулятивного капіталу до активів, зважених з урахуванням ризику («норматив 

достатності капіталу»), на рівні, що є вищим за обов’язкове мінімальне значення. Нижче в таблиці показаний 

регулятивний капітал на підставі звітів Банку, підготовлених відповідно до НП(С)БО, який складається з таких 

компонентів: 

 

Таблиця 30.1. Структура регулятивного капіталу. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

 
Основний капітал 

  

1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 298333 227000 

2 
Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого 

прибутку, в тому числі: 
778 62378 

2.1 емісійні різниці 778 778 

2.2 резервні фонди, що створюються згідно з законами України - 61600 

3 Зменшення основного капіталу, в тому числі: (98355) (101958) 

3.1 нематеріальні активи за мінусом суми зносу (5614) (7372) 

3.2 збитки минулих років (28251) - 

3.3 розрахунковий збиток поточного року (64490) (94586) 

4 Основний капітал (капітал 1-го рівня) 200756 187420 

4.1 % до суми основного та додаткового капіталу 50 50 

 
Додатковий капітал 

  

5 

Резерви під стандартну заборгованість інших банків, під стандартну заборгованість 

за кредитами, які надані клієнтам та під стандартну заборгованість за операціями 

за позабалансовими  рахунками (з урахуванням переоцінки ОЗ) 

28672 18837 

6 Результат переоцінки основних засобів 38064 42760 

7 Прибуток минулих років 2415 2367 

8 Субординований борг, що враховується до капіталу 111782 183974 

9 Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) 180933 247938 

9.1 % до суми основного та додаткового капіталу 50 50 

10 Додатковий капітал, який приймається до розрахунку 180933 187420 

11 Усього регулятивного капіталу: 381689 374840 

 

Станом на 31.12.2010 р. норматив адекватності регулятивного Капіталу (Н2) Банку, розрахований 

відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, складає 15,85% (на 31.12.2009 р. – 

14,15%). Протягом 2010 та 2009 фінансових років Банк дотримувався вимог необхідного рівня капіталу. 
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Примітка 31. Потенційні зобов'язання банку. 
 

Розгляд справ в суді. 
 

На кінець дня 31.12.2010 р. Банк виступав позивачем у 518 справах (на 31.12.2009 р. – 1050) та 

відповідачем у 131 справі (на 31.12.2009 р. – 45), що розглядаються в судах. Всі позовні заяви пов'язані з 

поверненням простроченої заборгованості позичальників. Виконавче впровадження було відкрито по 966 

справах (на 31.12.2009 р. – 1360). 

Сума можливих прийнятих рішень на користь Банку у разі задоволення вимог Банку до відповідачів 

(включаючи штрафи, пені та неустойки) – 157900 тис. грн. (на 31.12.2009 р. - 84759 тис. грн.). Загальна сума 

заборгованості боржників у виконавчому впровадженні (включаючи штрафи, пені та неустойки) становить – 

95462 тис. грн. (на 31.12.2009 р. – 84209 тис. грн.). Сума можливих погашень за прийнятими рішеннями 

становить – 126681 тис. грн. (на 31.12.2009 р. – 50855 тис. грн.)  

Переважна більшість позовів проти Банку стосується визнання валютних договорів та договорів 

забезпечення недійсними. Керівництво Банку вважає, що вірогідність прийняття негативного рішення для Банку 

за цими справами – мінімальна. 

 

Станом на кінець дня 31.12.2010 р. можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань відсутня. 

 

Зобов'язання з капітальних вкладень станом на кінець дня 31.12.2010 р. – 1396 тис. грн. (станом на 

31.12.2009 р. – 1511 тис. грн.) – придбання програмного забезпечення у компанії Quipu GmbH. 

 

Таблиця 31.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою. 
 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 

1 До 1 року 16270 24323 

2 Від 1 до 5 років 17172 38869 

3 Понад 5 років 2280 4894 

4 Усього 35722 68086 

 

Таблиця 31.2. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням. 
 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 

1 Зобов'язання з кредитування, що надані 
 

87540 36519 

5 Гарантії видані 
 

22899 19540 

6 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням 17 (7168) (539) 

7 Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву 
 

103271 55520 

 

Таблиця 31.3. Активи, надані в заставу. 
 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 

1 Короткострокові кредити, надані іншим банкам 5 15922 -          

2 Усього 
 

15922 -          

 

Наданий в заставу міжбанківський кредит виступає забезпеченням за отриманим міжбанківським кредитом строком 

погашення до 1 місяця. 
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Примітка 32. Справедлива вартість фінансових інструментів. 
 

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної 

операції між двома непов'язаними зацікавленими сторонами, за винятком випадків примусового продажу або 

ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується 

на ринку.  

Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Банком з використанням наявної 

ринкової інформації, якщо така існує, та відповідних методик оцінки. Однак для інтерпретації ринкової 

інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні певні судження. Україна досі 

демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економічні умови і далі обмежують активність фінансових ринків. 

Ринкові ціни можуть бути застарілими або відображати вартість продажу за низькими цінами, тому вони 

можуть не відображати справедливу вартість фінансових інструментів. Для визначення справедливої вартості 

фінансових інструментів керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію.  

Фінансові інструменти, відображені за справедливою вартістю. Похідні фінансові інструменти показані в 

балансі за їх справедливою вартістю. Грошові кошти та їх еквіваленти відображені за амортизованою вартістю, 

яка наближається до їхньої поточної справедливої вартості.  

Кредити та дебіторська заборгованість, відображені за амортизованою вартістю. Справедливою вартістю 

інструментів, які мають плаваючу процентну ставку, зазвичай є їхня балансова вартість. Розрахункова 

справедлива вартість інструментів, які розміщуються за фіксованою процентною ставкою, базується на 

розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоках, дисконтованих із застосуванням поточних процентних 

ставок для нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. 

Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від валюти та строку погашення інструменту, а також 

від кредитного ризику контрагента та варіюються від 0.5% до 50% річних (у 2009 році – від 8% до 40% річних).  

Зобов’язання, відображені за амортизованою вартістю. Справедлива вартість випущених боргових цінних 

паперів базується на їх ринковій ціні. Розрахункова справедлива вартість інструментів із визначеним строком 

погашення, які розміщуються за фіксованою процентною ставкою і не мають визначеної ринкової ціни, 

базується на очікуваних грошових потоках, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для 

нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива 

вартість зобов’язань, що погашаються за вимогою або після завчасного повідомлення ("зобов’язання, що 

погашаються за вимогою"), розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати 

подання вимоги про погашення зобов’язання. Ставки дисконтування, що використовуються, відповідають 

кредитному ризику Банку, а також залежать від валюти і строку погашення інструмента та варіюються від 0,1% 

річних до 14,8% річних (у 2009 році – від 0.1% річних до 22% річних). 

 

Таблиця 32.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, які не 

відображаються в балансі банку за справедливою вартістю. 
 

Рядок Найменування статті 

2010 рік 2009 рік 

Балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 

Балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 
1 2 3 4 5 6 

  Фінансові активи         

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 232607 232607 288625 288625 

2 Кошти в інших банках  40166 40166 274666 274666 

3 Кредити та заборгованість клієнтів  1845399 1860010 2043489 2031717 

4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  24069 24069 250 250 

5 Цінні папери в портфелі банку до погашення  -          -          6000 6000 

6 Інші фінансові активи 19969 19969 16717 16717 

  Усього фінансових активів: 2162210 2176821 2629747 2617975 

  Фінансові зобов'язання     
  

7 Кошти інших банків 15924 15924 -          -          

8 Кошти клієнтів 1406592 1417483 1199796 1201921 

9 Боргові цінні папери, емітовані банком  -          -          34039 32696 

10 Інші залучені кошти 539423 502637 1141199 1015994 

11 Інші фінансові зобов'язання 15664 15664 10726 10726 

12 Субординований борг 116709 127975 185682 217478 

  Усього фінансових зобов'язань: 2094312 2079683 2571442 2478815 
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Примітка 33. Операції з пов'язаними особами. 
 

Пов'язані особи Банку – сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано 

здійснює контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою 

стороною. 

Відповідно до ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", угоди, що здійснюються з 

пов'язаними з банком особами не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з іншими 

особами. 

Операції з пов'язаними особами обліковуються за первісною вартістю фактично сплачених/залучених 

коштів.  

Банк здійснює операції з пов'язаними сторонами на звичайних ринкових умовах. 

 

Таблиця 33.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року. 
 

Рядок Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредити та заборгованість клієнтів - - 2424 - 

2 Резерв під заборгованість за кредитами - - (29) - 

3 Інші активи 28 - - 381 

3 Кошти клієнтів 21487 - 718 92 

4 Інші залучені кошти 40401 341772 - - 

5 Інші фінансові зобов'язання  418 - - 237 

6 Субординований борг 116709 - - - 

 

Таблиця 33.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2010 рік. 
 

Рядок Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи  - - 247 - 

2 Процентні витрати  (27568) (26130) (90) - 

3 
(Збільшення)/зменшення резервів під 

заборгованість за кредитами 
- - 302 - 

4 Комісійні витрати  - (2231) - - 

5 Інші операційні доходи  83 - - - 

6 Адміністративні та інші операційні витрати  (14754) (267) (2751) (5869) 

 

Таблиця 33.3. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2010 року. 
 

Рядок Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сума кредитів, що надані пов'язаним 

особам протягом року 
- - - - 

2 
Сума кредитів, що погашені пов'язаними 

особами протягом року 
- - 364 - 
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Таблиця 33.4. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року. 
 

Рядок Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредити та заборгованість клієнтів  - - 2823 - 

2 Резерв під заборгованість за кредитами  - - (331) - 

3 Кошти клієнтів  - - 1270 383 

4 Інші залучені кошти  254961 327992 - 277479 

5 Інші фінансові зобов'язання  281 - - -          

6 Субординований борг  112172 - - 73510 

 

Таблиця 33.5. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2009 рік. 
 

Рядок Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи - - 242 - 

2 Процентні витрати 36191 19836 70 16689 

3 
(Збільшення)/зменшення резервів під 

заборгованість за кредитами 
- - (205) - 

4 Комісійні витрати - (99) - - 

5 Інші операційні доходи 346 - - 72 

6 Адміністративні та інші операційні витрати (10110) - (2010) (5822) 

 

Таблиця 33.6. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2009 року. 
 

Рядок Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сума кредитів, що надані пов'язаним 

особам протягом року 
- - 47 - 

2 
Сума кредитів, що погашені пов'язаними 

особами протягом року  
- - 156 - 

 

Таблиця 33.7. Виплати провідному управлінському персоналу. 
 

Рядок Найменування статті 

2010 рік 2009 рік 

витрати 
нараховане 

зобов'язання 
витрати 

нараховане 

зобов'язання 
1 2 3 4 5 6 

1 Поточні виплати працівникам  (2736) 203 (1821) 188 

 

Стаття "Поточні виплати працівникам", колонка "витрати": складається з заробітної плати, премій та інших 

короткострокових компенсацій, включаючи внески на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування. До колонки 

"нараховане зобов'язання" включаються резерви під невикористані відпустки. 

 

 

 

  

 



 


