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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) 
 
Акціонерам та Правлінню Публічного aкціонерного товариства «ПроКредит Банк» 
 
Звіт щодо фінансової звітності 
 
Ми провели аудит фінансової звітності, що додається на сторінках 1-71, Публічного акціонерного 
товариства «ПроКредит Банк» (далі – «Банк»), (код ЄДРПОУ — 21677333; місцезнаходження Банку 
— 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А; дата державної реєстрації — 28 грудня 2000 року), 
що включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, звіти про прибутки та 
збитки, про сукупний дохід, про зміни капіталу та рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. 
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової 
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 
Відповідальність аудиторів 
 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансової звітність не містить 
суттєвих викривлень. 
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризику суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкту господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 
 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 
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Висловлення думки 
 
На нашу думку, фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий 
стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових 
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 
 
У відповідності до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 «Про 
затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29 вересня 2011 року (надалі — «Рішення») 
ми звітуємо про наступне: 
 
1) Згідно з частиною 3 Статті 155 Цивільного Кодексу України, якщо після закінчення другого (з 
дати державної реєстрації) та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів 
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане 
оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до 
статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від 
мінімального розміру статутного капіталу, встановленого чинним законодавством, товариство 
підлягає ліквідації.  

Чисті активи Банку (що розраховані на базі фінансової звітності Банку) станом на 31 грудня 
2012 року становили 266 493 тис. грн., що менше, ніж зареєстрований статутний капітал 
Банку на відповідну дату, але вище від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого 
чинним законодавством. 

2) Ми ознайомилися з іншою інформацією, що подана Банком у річному звіті емітента цінних 
паперів, яка включає, але не обмежується,  фінансовою звітністю, що додається. Ми не 
помітили суттєвих невідповідностей між  фінансовою звітністю, що додається, та річним звітом 
емітента цінних паперів, аудит якого не проводився. 

3) Закон України «Про акціонерні товариства» (надалі — «Закон») встановлює, що певні дозволи 
повинні бути отримані для здійснення значних правочинів , учинених акціонерним товариством, 
якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше 
відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Наш аудит  
фінансової звітності передбачав виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів на вибірковій основі щодо сум і розкриттів у  фінансовій звітності, але не 
для висловлення думки щодо відповідності всіх значних правочинів (як визначено в Законі) 
вимогам Закону. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки. 

4) Закон передбачає створення акціонерними товариствами органів корпоративного управління та 
розробки принципів (кодексу ) корпоративного управління. Банком створено: 

а. Наглядову раду рішенням Установчих зборів акціонерів від 21 грудня 2000 року,  
б. Ревізійну комісію рішенням Установчих зборів акціонерів від 21 грудня 2000 року, 
в. Службу внутрішнього аудиту рішенням Установчих зборів акціонерів від 21 грудня 2000 

року 
г. розроблено та затверджено кодекс корпоративного управління рішенням Загальних зборів 

акціонерів від 18 листопада 2011 року 
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Законом чи іншими нормативними актами не встановлено чітких критеріїв оцінки стану 
корпоративного управління та його відповідності вимогам Закону.  Відповідно, ми не 
висловлюємо думки щодо стану корпоративного управління Банку.  

5) Під час проведення аудиту  фінансової звітності Банку ми оцінювали ризики суттєвих 
викривлень  фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання Банком  фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання, в тому числі контролів, що розроблені з метою запобігання 
та виявлення шахрайств. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки. 

Інші питання — Договірна основа та терміни проведення аудиту 
 
Ми проводили аудит  фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, на 
підставі договору № GFS-2012-00192 від 20 cерпня 2012 року. Аудит був проведений у період з 
22 жовтня 2012 року по 26 березня 2013 року. 

 

 

 



АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 
Звіт про прибутки та збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Примітки на сторінках 7-71 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 1 

 

В тисячах гривень Примітка 2012 
 

2011 
(скориговано*) 

    
Процентні доходи 28 367 177 392 571 
Проценті витрати 28 (114 518) (109 745) 
    
    
Чисті процентні доходи  252 659 282 826 
    
Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам  37 (48 857) (101 464) 
    
    
Чисті проценті доходи після вирахування резерву під 
зменшення корисності кредитів   203 802 181 362 
    
    
Комісійні доходи 29 82 976 76 482 
Комісійні витрати 29 (10 661) (11 322) 
    
    
Чисті комісійні доходи  72 315 65 160 
    
    
Прибутки мінус збитки від курсових різниць  (117) (1 385) 
Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною 
валютою  10 668 9 028 
(Збитки)/доходи від інвестиційних цінних паперів, наявних 
для продажу  (186) 1 276 
    
    
Результат торгових операцій  10 365 8 919 
    
    
Інші операційні доходи  3 249 3 000 
Адміністративні та інші операційні витрати  30 (252 744) (229 968) 
    
    
Прибуток до оподаткування  36 987 28 473 
    
Витрати з податку на прибуток 31 (11 409) (5 522) 
    
    
Прибуток за рік  25 578 22 951 
    
 
*Порівняльні дані  було скориговано внаслідок зміни валюти презентації  (Примітка Б9) 
 
Затверджено до випуску Правлінням та підписано від його імені 29 березня 2013 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 
Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Примітки на сторінках 7-71 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 2 

 

В тисячах гривень Примітка 2012 
 

2011 
(як скориговано*) 

    
Прибуток за рік  25 578 22 951 
    
    
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для продажу  (80) (680) 
    
Відстрочений податок стосовно резерву переоцінки цінних 
паперів, наявних для продажу  17 170 
    
    
Інший сукупний збиток за рік  (63) (510) 
    
    
Всього сукупний прибуток за рік  25 515 22 441 
    
    
*Порівняльні дані було скориговано внаслідок зміни валюти презентації (Примітка Б9) 
 
 
       
  



 
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»   
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Примітки на сторінках 7-71 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 3 

В тисячах гривень Примітка 31 грудня 
2012 

31 грудня 
2011 

(скориговано*) 

31 грудня 
2010 

(скориговано*) 
     
АКТИВИ     
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 300 363 223 566 202 550 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 33 103 248 100 588 29 592 
Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

34 
45 135 - - 

Заборгованість інших банків 35 104 014 202 444 20 011 
Кредити та аванси клієнтам 36,37 1 525 435 1 666 611 1 857 769 
Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 38 20 614 250 25 511 
Поточний податковий актив  183 6 095 6 311 
Відстрочений податковий актив 31 31 873 37 353 42 489 
Приміщення та обладнання 39 66 850 75 754 82 051 
Нематеріальні активи 40 9 771 5 092 5 614 
Інші фінансові активи 41 7 692 6 719 13 016 
Інші нефінансові активи 41 45 082 26 193 7 291 
       
     
Всього активів  2 260 260 2 350 665 2 292 205 
     
     
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     
Кошти клієнтів 42 1 578 208 1 521 955 1 385 321 
Боргові цінні папери, емітовані банком 43 102 099 102 751 - 
Інші позикові кошти  44 253 493 363 228 565 732 
Інші фінансові зобов’язання 45 10 559 8 691 9 656 
Інші нефінансові зобов’язання 45 1 053 804 1 118 
Субординований борг 46 48 355 112 258 111 841 
       
     
Всього зобов’язань  1 993 767 2 109 687 2 073 668 
     
     
КАПІТАЛ     
Статутний капітал 47 298 333 298 333 298 333 
Емісійні різниці  (223) (223) (223) 
Непокритий збиток  (31 554) (57 132) (80 083) 
Резерв переоцінки цінних паперів, 
наявних для продажу  (63) - 510 

       
     
Всього капіталу  266 493 240 978 218 537 
       
     
Всього зобов’язань та капіталу  2 260 260 2 350 665 2 292 205 
     
 
*Порівняльні дані було скориговано внаслідок зміни валюти презентації (Примітка Б9) 
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В тисячах гривень 
Примітка Статутний 

капітал 
Емісійні 
різниці  

Непокритий 
збиток 

Резерв переоцінки 
цінних паперів, 

наявних для продажу 
Всього 

капіталу 

       
Залишок на 1 січня 
2011 
року (скориговано*)  298 333 (223) (80 083) 510 218 537 
           
       
Всього сукупний 
прибуток за рік  - - 22 951 (510) 22 441 
           
       
Залишок на 31 грудня 
2011 року 
(скориговано*)  298 333 (223) (57 132) - 240 978 
       
       
Всього сукупний 
прибуток за рік  - - 25 578 (63) 25 515 
           
       
Залишок на 31 грудня 
2012 року  298 333 (223) (31 554) (63) 266 493 

       
        
*Порівняльні дані було скориговано внаслідок зміни валюти презентації (Примітка Б9) 
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В тисячах гривень Примітка 2012 

2011 
(скориговано*) 

    
Грошові потоки від операційної діяльності    
Проценти отримані   365 456 404 641 
Проценти сплачені   (108 154) (115 956) 
Комісійні отримані  82 976 76 482 
Комісійні сплачені  (10 661) (11 322) 
Дохід від торгових операцій з іноземною валютою  10 668 9 028 
Інші операційні доходи   949 1 768 
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені  (141 033) (131 351) 
Адміністративні та інші операційні витрати сплачені  (97 119) (85 265) 
    
    
Грошові потоки від операційної діяльності до змін в 
операційних активах та зобов’язаннях  103 082 148 025 
    
    
Чисті зміни в операційних активах та зобов’язаннях    
Кошти обов’язкових резервів у Національному банку України  (2 660) (70 996) 
Заборгованість інших банків  98 258 (182 144) 
Кредити та аванси клієнтам  105 237 63 240 
Інші активи  (1 085) 5 541 
Кошти клієнтів  17 935 143 230 
Інші зобов’язання  1 290 ( 365) 
    
    
Чисті грошові потоки від операційної діяльності  322 057 106 531 
    
    
Грошові потоки від інвестиційної діяльності    
Придбання фінансових активів, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток  (44 126) 

- 
Придбання інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу  (41 964) - 
Надходження від продажу інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу  20 389 23 904 
Придбання приміщень та обладнання 39 (8 169) (9 586) 
Надходження від продажу приміщень та обладнання  6 606 2 737 
Придбання нематеріальних активів  (7 321) (1 752) 
    
    
Чисті грошові кошти (використані в)/ отримані від  
інвестиційної діяльності  (74 585) 15 303 

    
    
Грошові потоки від фінансової діяльності    
Надходження від боргових цінних паперів, емітованих банком  - 100 000 
Надходження від інших позикових коштів  16 993 83 520 
Погашення інших позикових коштів  (126 903) (287 275) 
Погашення субординованого боргу  (63 944) - 

    
    
Чисті грошові кошти, використані в фінансовій діяльності  (173 854) (103 755) 
    

 
*Порівняльні дані було скориговано внаслідок зміни валюти презентації (Примітка Б9) 
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Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх 
еквіваленти  3 179 2 937 

    
    
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів  76 797 21 016 
    
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  223 566 202 550 
    
    
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 32 300 363 223 566 
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А. Основа подання фінансової звітності 
 

1)   Відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності 
 
«ПроКредит Банк» (далі – «Банк») складає фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ»). Фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, складена у 
відповідності до МСФЗ, опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерськго обліку («РМСБО») та 
органом-попередником. Крім цього, Банк застосував інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретації 
міжнародних стандартів фінансової звітності («КІМСФЗ») та органом-попередником. 
 
МСФЗ стали єдиними стандартами звітності для українських публічних акціонерних компаній, банків та страхових 
компаній, починаючи з 1 січня 2012 року у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні». Відповідно, Банк припинив підготовку фінансової звітності відповідно до 
нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України 
випущених Національним банком України з 1 січня 2012 року. 
 
Банк не застосовував достроково жодних стандартів, які ще не набули чинності. 
 

2)   Відповідність національному законодавству 
 
Банк був створений в Україні та є юридичною особою-резидентом України. На сьогодні Банк існує у формі 
публічного акціонерного товариства згідно із чинним законодавством України. Вперше Банк був заснований у 
формі закритого акціонерного товариства під назвою «Мікрофінансовий банк», зареєстрованого Національним 
банком України («НБУ») 28 грудня 2000 року, реєстраційний № 276. 16 вересня 2003 року акціонерами Банку 
було прийнято рішення змінити назву «Мікрофінансовий банк» на «ПроКредит Банк» з метою підтвердження 
стратегії універсального банку та наголошення на тому, що Банк належить до мережі банків ПроКредит у Східній 
Європі, Латинській Америці та Африці. У вересні 2009 року на виконання вимог нового Закону України «Про 
акціонерні товариства» та у відповідності до змін, внесених до Закону України «Про банки та банківську 
діяльність», якими передбачено, що банки в Україні можуть існувати лише у формі публічних акціонерних 
товариств або кооперативних банків, Банк змінив свою організаційно-правову форму на публічне акціонерне 
товариство зі збереженням без будь-яких обмежень всіх прав та зобов’язань колишнього закритого акціонерного 
товариства. Безпосередньою материнською компанією, що здійснює контроль над  Банком, є командитно-
акціонерне товариство ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (у 2011 році – «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА»). 
 
Основним видом діяльності Банку є надання повного спектру комерційних банківських та корпоративних 
фінансових послуг, зосереджуючись на наданні фінансових послуг дуже малим, малим та середнім суб’єктам 
господарювання, з метою отримання прибутку та сприяння соціальному і економічному розвитку України. Банк 
здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій 
№195, виданих Національним банком України 13 жовтня 2011 року 
 
Банк має 33 відділення в Україні. 
 
Юридична адреса та місце здійснення діяльності Банку: проспект Перемоги, 107-а, Київ, 03115, Україна 
 

3)   Операційне середовище Банку 
 
Ситуація в економіці України залишалася стабільною в 2012 році. В основу політики Національного банку України 
було покладено курс на забезпечення стабільного валютного курсу в умовах високих девальваційних очікувань, 
пік яких спостерігався в 4-му кварталі 2012 року. Заходи, які вживалися, включали проведення жорсткої 
монетарної політики в 2-му півріччі 2012 року, а також численні зміни в регулюванні валютної сфери (як один з 
найбільш ефективних заходів можна відзначити закон про обов’язковий продаж частини валютної виручки).  
За підсумками року курсова стабільність була досягнута, проте це призвело до суттєвого зростання вартості 
ресурсів у національній валюті наприкінці 2012 року, сповільнення економіки (відсутність зростання реального 
ВВП: -1,0% в 2012 році) та зниження доходів банків за рахунок зростання відсоткових витрат. 
З іншого боку, українська економіка залишається дуже чутливою до тенденцій на світовому ринку, де зберігається 
висока волатильність. Тому існує невизначеність щодо можливості відновлення зростання економіки в 2013 році, 
та вартості ресурсів на ринках капіталу. Додаткову невизначеність створює нестабільність регулятивного 
середовища, насамперед через заходи з антикризового регулювання, проекти яких наразі розглядаються урядом 
та Національним банком України. 
Рівень платоспроможності компаній (позичальників Банку) залишався, вцілому, на задовільному рівні, що не 
призвело до погіршення якості кредитного портфеля в 2012 році, хоча наслідки кризових явищ в економіці все ще 
даються взнаки для частини позичальників, які мають значну заборгованість в іноземній валюті. 
Банк вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення стабільної діяльності в існуючих умовах. Проте 
несприятливі зміни в макроекономічній сфері можуть мати негативний вплив на фінансовий стан та результати 
діяльності Банку в майбутньому. Кількісно, ефект такого впливу вимірюванню не піддається. 
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4)   Використання припущень та оцінок 
 
На фінансовий стан та фінансові результати Банку вливають облікова політика, припущення, оцінки та судження 
керівництва, які необхідно здійснити в ході складання фінансової звітності.  
 
Всі оцінки та припущення, які вимагаються згідно з МСФЗ, являють собою оцінки, здійснені згідно з відповідними 
стандартами. Оцінки та судження визначаються постійно і ґрунтуються на минулому досвіді та інших чинниках, 
включаючи очікування стосовно майбутніх подій, і вважаються доцільними в умовах, що склались. 
 
Облікова політика і судження керівництва стосовно певних статей є особливо критичними для результатів Банку 
та фінансового стану у зв’язку з їх суттєвістю. Це стосується таких позицій: 
 
Резерв під зменшення корисності кредитів 
 
Банк регулярно здійснює аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності. Банк 
використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає 
фінансових труднощів і відсутній достатній обсяг історичних даних про аналогічних позичальників. Банк оцінює 
зміни майбутніх грошових потоків, пов’язаних з активом, на основі даних спостережень, що вказують на 
несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань позичальниками або зміну національних економічних умов, 
що можуть призвести до невиконання зобов’язань за активами. Керівництво використовує оцінки, засновані на 
історичних даних про збитки стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних 
ознак зменшення корисності за групами кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, 
Банк використовує своє судження при коригуванні даних спостережень стосовно групи кредитів або дебіторської 
заборгованості для відображення поточних обставин. 
 
Більш детальна інформація про облікову політику Банку стосовно резервування збитків за кредитами наведена у 
Примітці 13 та Примітці 37. 
 
Податкове законодавство 
 
Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливість різних тлумачень. Фінансовий рік 
Банку співпадає з календарним роком. Більш детальна інформація наведена у Примітці 18. 
 
Відстрочені податкові активи 
 
Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують 
податкову базу. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, використовують 
судження, виходячи з ймовірних строків та розміру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також майбутньої 
стратегії податкового планування. 
 
Первісне визнання операцій зі зв’язаними сторонами 
 
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції зі зв’язаними сторонами. МСБО (IAS) 39 вимагає обліковувати 
фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких 
операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими процентними 
ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних 
видів операцій з незв’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Зокрема, зв’язані сторони 
Банку включають такі підприємства як міжнародні фінансові установи. Кредити, що надаються такими установами 
в країнах, що розвиваються, надаються за нижчими процентними ставками ніж кредити, що надаються 
комерційними організаціями. З іншого боку, кредитування цими установами може розглядатись як особливий 
ринок, оскільки ці ставки застосовуються до всіх підприємств, що отримують кредити від міжнародних фінансових 
установ. Виходячи з цього, при первісному обліку цих кредитів прибуток не визнавався. Умови операцій зі 
зв’язаними сторонами наведені у Примітці 55. 
 
Безперервно діюче підприємство 
 
Керівництво Банку здійснило оцінку можливості Банку продовжувати безперервну діяльність і отримало 
задовільні докази того, що Банк має ресурси, необхідні для продовження діяльності в осяжному майбутньому. 
Крім цього, керівництву невідомо про будь-які суттєві невизначеності, що можуть поставити під сумнів можливість 
Банку продовжувати безперервну діяльність.  
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5)   Зміни в обліковій політиці 
 
Стандарти, поправки та інтерпретації, що набувають чинності з 1 січня 2012 року або після цієї 
дати 
 
Наступні поправки до стандартів чи інтерпретації були опубліковані РМСБО у 2010 році або раніше та набувають 
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2012 року або після цієї дати. 
 
Поправка до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації»  
Поправка була опублікована у жовтні 2010 року та набуває чинності для річних періодів, які починаються 1 липня 
2011 року або після цієї дати. Поправка вимагає розкриття додаткової інформації про передані фінансові активи 
для того, щоб користувачі фінансової звітності Банку мали можливість оцінити ризики, пов’язані з даними 
активами. Дана поправка вплинула лише на розкриття інформації та не вплинула на фінансовий стан та 
результати діяльності Банку. 
 
Інші поправки наступних стандартів не вплинули на облікову політику, фінансовий стан та результати діяльності 
Банку: 

– Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» — «Відстрочені податки – Відшкодування активів, які 
лежать в основі відстрочених податків»; 

– Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - 
«Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше застосовують МСФЗ». 

Стандарти та інтерпретації, що були опубліковані, але ще не набули чинності 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»  
МСФЗ (IFRS) 9, який був виданий  по результатах першого етапу проекту Ради з МСФЗ щодо заміни МСФЗ (IAS) 
39, застосовується  до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань, як вони визначені в МСФЗ (IAS) 39. 
Первинно передбачалося, що стандарт набуде чинності стосовно річних звітних періодів, які починаються 1 січня 
2013 року. або після цієї дати, але в результаті видання Поправок МСФЗ (IFRS) 9 «Дата обов’язкового 
застосування МСФЗ (IFRS) 9 та перехідні вимоги до розкриття інформації»,опублікованих у грудні 2011 року, 
дата обов’язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015 року. В ході наступних етапів Рада з МСФЗ 
розгляне облік хеджування та знецінення фінансових активів. Банк оцінить вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9 на 
фінансову звітність в сукупності з іншими етапами проекту після публікації остаточної редакції стандарту. 

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» 
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» передбачає єдину модель контролю, яка застосовується до 
всіх типів компаній, включаючи компанії спеціального призначення. Зміни, які вносяться стандартом МСФЗ (IFRS) 
10, вимагатимуть від керівництва значно більшого обсягу суджень при визначенні того, які з компаній 
контролюються і, відповідно, мають консолідуватися материнською компанією, ніж при застосуванні вимог МСФЗ 
(IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 також передбачає спеціальні вказівки щодо застосування його положень в умовах 
агентських відносин. Стандарт містить такі облікові вимоги та процедури консолідації, перенесені без змін з МСФЗ 
(IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 замінює вимоги відносно консолідації, які містяться в ПКІ 12 «Консолідація – компанії 
спеціального призначення» та МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» та набирає чинності 
для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. Дострокове застосування 
дозволяється. Наразі Банк оцінює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на його фінансовий стан і 
результаті діяльності. 

МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність» 
МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній під спільним контролем з використанням методу 
пропорційної консолідації. Натомість компанії під спільним контролем, які відповідають визначенню спільних 
підприємств, обліковуються за методом дольової участі. МСФЗ (IFRS) 11 замінює МСФЗ (IAS) 31 «Участь у 
спільній діяльності» и ПКІ 13 «Компанії під спільним контролем -  немонетарні внески учасників» та набуває 
чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. Дострокове 
застосування дозволяється. Наразі Банк оцінює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 11 на його 
фінансовий стан та результати діяльності. 

МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про долі участі в інших компаніях» 
Стандарт застосовується до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. МСФЗ 
(IFRS) 12 об’єднує вимоги до розкриття інформації, які раніше містилися у МСФЗ (IAS) 27 в частині консолідованої 
фінансової звітності, а також в МСФЗ (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Указані вимоги до розкриття інформації 
відносяться до часток участі компанії у дочірніх компаніях, спільній діяльності, асоційованих та структурованих 
компаніях. Уведений також ряд нових вимог до розкриття інформації відносно таких компаній. Банк буде 
змушений розкривати більше інформації про компанії, які є консолідованими чи неконсолідованими 
структурованими компаніями, в діяльності яких він бере участь або які він спонсорує. Але стандарт не вплине на 
фінансовий стан чи результати діяльності Банку. 
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МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»  
МСФЗ (IFRS)  13 об’єднує в одному стандарті всі настанови відносно оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ. 
МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, як компанії зобов’язані використовувати справедливу вартість, а містить 
настанови відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, в тих випадках, коли використання 
справедливої вартості вимагається або дозволяється у відповідності з іншими стандартами у складі МСФЗ. 
Стандарт застосовується відносно річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 
Дострокове застосування дозволяється. Прийняття МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцінку активів і зобов’язань 
Банку, які обліковуються за справедливою вартістю. Наразі Банк оцінює можливий вплив застосування МСФЗ 
(IFRS) 13 на його фінансовий стан та результати діяльності. 

МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» (в редакції 2011 року) 
В результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IAS) 27 тепер містить настанови щодо 
обліку дочірніх, під спільним контролем та асоційованих компаній тільки в окремій фінансовій звітності. Поправка 
набуває чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (в редакції 2011 року) 
В результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12, найменування МСФЗ (IAS) 28 змінилося на МСФЗ 
(IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства». Нова редакція стандарту описує застосування  
метода часткової участі не лише відносно інвестицій в асоційовані компанії, але також і відносно інвестицій у 
спільні підприємства. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 19 «Винагорода працівникам» 
Поправка до МСФЗ (IAS) 19 набуває чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або 
після цієї дати. Поправка вносить суттєві зміни в облік винагород працівників, зокрема усуває можливість 
відстроченого визнання змін в активах та пасивах пенсійного плану (так званий «коридорний метод»). Окрім того, 
поправка обмежує зміни чистих пенсійних активів (зобов’язань), що визнаються в прибутку чи збитку, чистим 
доходом (витратами) по процентах та вартістю послуг. Поправка не вплине на фінансовий стан та результати 
діяльності Банку. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 1 «Надання фінансової звітності» – «Представлення статей іншого сукупного 
доходу» 
Поправка змінює групування статей, які представлені у складі іншого сукупного доходу. Статті, які  можуть бути 
перекласифіковані до складу прибутків чи збитків в певний момент часу в майбутньому (наприклад, чисті витрати 
чи доходи по фінансових активах, які є в наявності на продаж) мають представлятися окремо від статей, які 
ніколи не будуть пере класифіковані (наприклад, переоцінка будівель). Поправка показує вплив виключно на 
представлення інформації та не зачіпає фінансовий стан чи фінансовий результат діяльності Банку. Поправка 
набуває чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 липня 2012 року чи після цієї дати. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та фінансових 
зобов’язань» 
Згідно даним поправкам, компанії зобов’язані розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку та 
відповідні угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Дані розкриття забезпечать користувачів 
інформацією корисною для оцінки впливу угод про взаємозалік на фінансовий стан компанії. Нові вимоги до 
розкриття інформації застосовуються до всіх визнаних фінансових інструментів, які взаємозаліковуються у 
відповідності з МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: представлення інформації». Вимоги до розкриття 
інформації також застосовуються до визнаних фінансових інструментів, які є предметом юридично закріпленої 
генеральної угоди про взаємозалік або аналогічної угоди не залежно від того, чи підлягають вони взаємозаліку 
відповідно до МСФЗ (IAS) 32. Поправки не вплинуть на фінансовий стан або результати діяльності Банку. 
Поправки набирають чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року чи після цієї дати. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік  фінансових активів та фінансових зобов’язань» 
В рамках даних поправок роз’яснюється значення фрази «на даний момент володіє юридично закріпленим 
правом на здійснення взаємозаліку». Вплив застосування даних поправок для Банку необхідно оцінити за 
допомогою аналізу процедур розрахунків та правової документації, який покаже можливість здійснення 
взаємозаліку в ситуаціях, в яких він здійснювався в минулому. В окремих випадках взаємозалік може виявитися 
неможливим. В інших ситуаціях може виникнути необхідність перегляду умов договору. Вимоги, згідно з якими 
правом здійснення взаємозаліку володіють всі контрагенти за угодою про взаємозалік, може виявитися 
ускладненим в ситуаціях, коли правом на взаємозалік у випадку дефолту володіє лише одна сторона. 
 
Поправки також описують, як слід застосувати критерії взаємозаліку в МСФЗ (IAS) 32 для розрахункових систем 
(таких як системи єдиного клірингового центру), в рамках яких використовуються механізми неодночасних 
валових платежів. Численні розрахункові системи будуть задовольняти новим критеріям, а деякі – ні. Визначення 
впливу застосування даних поправок на фінансову звітність не представляється практично можливим, оскільки 
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Банк має проаналізувати операційні процедури єдиних клірингових центрів та розрахункових систем, щоб зробити 
висновок відносно їх відповідності новим критеріям. 
 
Правки набувають чинності відносно річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, надані державою» 
Згідно даним поправкам компанії, які вперше застосовують МСФЗ, мають застосовувати МСФЗ (IAS) 20 «Облік 
державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу» перспективно відносно наявних у них на 
дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Поправка не вплине на фінансову звітність Банку. 

Вдосконалення МСФЗ 
Правки набувають чинності відносно річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 
Дані поправки не вплинуть на Банк: 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»: Дане вдосконалення 
роз’яснює, що компанія яка припинила застосовувати  МСФЗ в минулому та вирішила або зобов’язана знову 
складати звітність відповідно до МСФЗ, має право застосувати МСФЗ (IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не 
застосовується повторно, компанія має ретроспективно перерахувати фінансову звітність, так начебто вона 
ніколи не припиняла застосовувати МСФЗ. 

МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності»: Дане вдосконалення роз’яснює різницю між додатковою 
порівняльною інформацією, яка надається на добровільній основі, та мінімумом необхідної порівняльної 
інформації. Як правило, мінімально необхідною порівняльною інформацією є інформація за попередній звітний 
період. 

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»: Дане вдосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та допоміжне 
обладнання, яке задовольняє визначенню основних засобів, не є запасами. 

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: представлення інформації»: Дане вдосконалення роз’яснює, що 
податок на прибуток, який відноситься до виплат на користь акціонерів, обліковується відповідно до МСФЗ (IAS) 
12 «Податок на прибуток». 

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: Дане вдосконалення приводить у відповідність вимоги до 
розкриття в проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами до розкриття 
в ній інформації про зобов’язання сегменту. Згідно даному роз’ясненню, розкриття інформації в проміжній 
фінансовій звітності також має відповідати розкриттю інформації в річній фінансовій звітності. 
 
Ці поправки, нові редакції та інтерпретації, вірогідно, не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.  
 

6)   Валюта представлення 
 
Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Через причини, пов’язані з обчисленням, показники у 
таблицях можуть бути округлені до ± одного пункту. 
 
Основні положення облікової політики, що застосовувалась при складанні цієї фінансової звітності, представлені 
нижче. Ця політика відповідає тій, що застосовувалась у всіх попередніх роках, якщо не зазначено інше. 
 
 
Б. Огляд основних положень облікової політики 
 

7)  Основа оцінки 
 
Ця фінансова звітність складена на основі принципу  історичної вартості, крім випадків, коли МСФЗ вимагають 
визнання за справедливою вартістю. Справедлива вартість – це сума, за якою може бути здійснена угода на 
загальних умовах між двома добре обізнаними, незв’язаними сторонами, що діють на добровільних засадах. 
МСФЗ визначають так-звану ієрархію визначення справедливої вартості, яка відображає відповідну надійність 
різних шляхів визначення справедливої вартості:  
 
(a) Активний ринок: котирування (1-й рівень) 
 
Використання котирувань для ідентичних фінансових інструментів на активних ринках. 
  
(б) Метод оцінки на основі спостережуваних даних (2-й рівень) 
 
Використання котирувань на подібні інструменти на активних ринках або котирувань на ідентичні або подібні 
інструменти на неактивних ринках, або використання методу оцінки, всі значні дані в основі якого є 
спостережуваними на ринку. 
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(в) Метод оцінки на основі значних неспостережуваних даних (3-й рівень) 
 
Використання моделей оцінки, в яких значні дані не є спостережуваними на ринку. 
 
Наступний кращий метод визначення застосовується тільки тоді, коли неможна застосувати перший кращий 
метод визначення справедливої вартості. За можливості Банк визначає справедливу вартість на основі 
котирувальних ринкових цін на активному ринку, в іншому разі застосовується наступний кращий метод оцінки. 
 
Фінансові інструменти, оцінювані за справедливою вартістю для цілей обліку на постійні основі, включають всі 
інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та 
фінансові інструменти, класифіковані як наявні для продажу. Більш детальна інформація стосовно застосованих 
методів оцінки статей звіту про фінансовий стан наведена в основних положеннях облікової політики нижче.  
Складання звітності та оцінка здійснюються на основі припущення щодо подальшого безперервного 
функціонування.  
 
 

8)   Фінансові активи 
 
Банк класифікує фінансові активи за такими категоріями: фінансові активи за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська заборгованість, фінансові активи, 
наявні для продажу. Банк не має активів, що відносяться до категорії активів, що утримуються до погашення. 
Керівництво визначає категорію фінансових активів при їх первісному визнанні. 
 
(a) Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 
 
Ця категорія має дві підкатегорії: фінансові активи, утримувані для продажу («торгові активи»), тобто утримувані 
похідні фінансові інструменти, та фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через 
прибуток або збиток при первісному визнанні.  Банк не застосовує облік хеджування. 
 
Фінансові активи обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, 
коли вони : 

- є частиною окремого портфеля, що управляється та оцінюється на основі справедливої вартості у 
відповідності до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестицій; 

- містять похідний фінансовий інструмент, який не може бути достовірно оцінений  окремо. 

Інформація щодо справедливої вартості цього портфеля щомісячно доводиться до ключового управлінського 
персоналу.  
 
Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку первісно 
визнаються за справедливою вартістю, а витрати на операцію відносяться на витрати у звіті про прибутки та 
збитки. Потім вони обліковуються за справедливою вартістю. Прибутки та збитки, що виникають в результаті 
зміни справедливої вартості, негайно відображаються у звіті про прибутки та збитки за період. як «чистий 
результат від фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 
збитку».  
 
Придбання та продаж фінансових інструментів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку визнаються на дату операції – дату, коли Банк зобов’язаний придбати або продати актив.  
 
(б) Кредити та дебіторська заборгованість 
 
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими чи обумовленими 
платежами, що не котируються на активному ринку. Вони виникають, коли Банк надає кошти безпосередньо 
дебітору без наміру здійснення торгових операцій з такою дебіторською заборгованістю. 
 
Кредити та дебіторська заборгованість первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на 
здійснення операції. Потім вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. На кожну дату звіту про фінансовий стан і коли є свідчення можливого зменшення корисності 
Банк здійснює оцінку вартості кредитів та дебіторської заборгованості. В результаті їх балансова вартість може 
бути знижена шляхом формування резерву з використанням відповідного рахунку (більш детальна інформація 
стосовно облікової політики щодо зменшення корисності кредитів наведена у Примітці 13, а також Примітці 37 
дані щодо зменшення корисності кредитів). Якщо сума збитку від зменшення корисності зменшується, відповідно 
зменшується резерв під зменшення корисності, і така сума визнається у звіті про прибутки та збитки. Таке 
зниження резерву під зменшення корисності може бути здійснено до досягнення амортизованої вартості, яка 
була б визначена станом на дату оцінки, якби зменшення корисності не відбулося. 
 
Кредити визнаються, коли основна сума боргу передається позичальникам. Визнання кредитів та дебіторської 
заборгованості припиняється, коли строк дії прав на отримання грошових коштів від фінансових активів 
закінчився або коли Банк передав в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з активом. 
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Збиток при первісному визнанні 
 
Якщо ціна трансакції відрізняється від справедливої вартості поточних ринкових угод на ринку на даний 
інструмент або визначена на основі методики, параметри якої включають лише ринкову інформацію, Банк одразу 
визнає різницю між ціною трансакції і справедливою вартістю (прибуток чи збиток  першого дня) у звіті про 
прибутки і збитки.  Сума різниці  амортизується протягом строку дії фінансового інструменту з використанням 
методу ефективної процентної ставки, а прибуток або збиток визнається у звіті про прибутки та збитки. 
 
(в) Фінансові активи, наявні для продажу 
 
Активи, наявні для продажу – це активи, які планується утримувати протягом невизначеного строку і які можуть 
бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, обмінних курсів або цін акцій. 
 
При первісному визнанні фінансові активи, наявні для продажу, відображаються за справедливою вартістю плюс 
витрати на здійснення операції. Потім вони обліковуються за справедливою вартістю. Відображена справедлива 
вартість являє собою або доступні для спостереження ринкові ціни, або суми, розраховані з використанням 
методу оцінки на основі поточних доступних для спостереження ринкових даних. Стосовно дуже 
короткострокових фінансових активів вважається, що справедлива вартість найкращим чином представлена 
самою ціною операції. Прибутки та збитки від зміни справедливої вартості фінансових активів, наявних для 
продажу, визнаються безпосередньо у складні іншого сукупного доходу до моменту припинення визнання 
фінансового активу або зменшення його корисності. В цей момент сукупний прибуток або збиток, раніше 
визнаний у складі іншого сукупного доходу, перекласифікується до звіту про прибутки та збитки, як «прибутки та 
збитки від фінансових активів, наявних для продажу». Проценти, нараховані з використанням методу ефективної 
процентної ставки, і курсові прибутки та збитки від монетарних активів, класифікованих як наявні для продажу, 
відображаються у звіті про прибутки та збитки. Дивіденди за дольовими інструментами, наявними для продажу, 
визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли встановлюється право Банку на отримання платежу.  
 
Придбання та продаж фінансових активів, наявних для продажу, відображаються на дату розрахунку. Визнання 
фінансових активів, наявних для продажу, припиняється, коли строк дії прав на отримання грошових коштів від 
фінансових активів закінчився або, коли Банк передав переважно всі ризики і вигоди, пов’язані з активом.  
 
 

9)   Перерахунок іноземної валюти 
 
(a) Функціональна валюта і валюта подання звітності 
 
Функціональною валютою Банку є національна валюта України – українська гривня. Монетарні активи і 
зобов’язання перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на відповідну звітну 
дату. Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків за операціями і 
перерахунку монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті, у функціональну валюту за 
офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, відображаються у звіті про прибутки та збитки (результат 
торгових операцій - прибутки мінус збитки від курсових різниць). Перерахунок за обмінним курсом на кінець року 
не застосовується до немонетарних позицій, в тому числі інвестицій в акції. Вплив змін обмінного курсу на 
справедливу вартість дольових цінних паперів обліковується як частина прибутку або збитків від змін 
справедливої вартості. 
 
Банк використовує українську гривню як валюту подання фінансової звітності.  
 
Зміна валюти подання 
 
Доходи Банку, прибуток і грошові потоки переважно генеруються в його функціональній валюті - гривні, і 
очікується, що будуть деноміновані у гривні в майбутньому. Протягом року Банк змінив валюту подання 
фінансової звітності з доларів США на гривню для кращого відображення діяльності Банку та у відповідності з 
новими регулятивними вимогами. Зміни валюти подання була визнано як зміна облікової політики та відображено 
ретроспективно. Фінансова інформація, включена у фінансову звітність Банку за періоди, що закінчились 31 
грудня 2011 року і 31 грудня 2010 року, що попередньо подавалась в доларах США (представлена у вигляді 
порівняльної інформації у даній фінансовій звітності), була перерахована в гривні за наступним підходом: 

- Активи і пасиви, раніше представлені в доларах США, були перераховані в гривню за обмінними 
курсами на відповідну звітну дату; 

- Доходи і витрати, раніше представлені в доларах США, були перераховані в гривні за курсом на дату 
здійснення операцій; 

- Резерв курсових різниць був повністю елімінований в результаті перерахунку, зазначеного вище; 
- Статутний капітал, емісійні різниці та інші резерви були перераховані в гривню за обмінним курсом, на 

дату перерахунку; 
- Всі обмінні курси були взяті з фінансових записів Банку. 
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Банк завжди готував звіти для внутрішніх цілей в гривні, функціональній валюті, тому інформація для перерахунку 
порівняльних даних була доступною. 
 
(б) Операції та залишки 
 
Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на дату операції. 
 
Монетарні статті, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються за курсом обміну на кінець дня, чинним на 
звітну дату. У разі зміни справедливої вартості монетарних активів, деномінованих в іноземній валюті, які 
класифіковані як наявні для продажу, розрізняються курсові різниці у результаті зміни амортизованої вартості 
цінного паперу та інших змін балансової вартості цінного паперу. Курсові різниці, пов’язані зі змінами  
амортизованої вартості визнаються у звіті про прибутки та збитки, а інші зміни балансової вартості визнаються у 
складі іншого сукупного доходу. 
 
Немонетарні статті, що оцінюються за первісною вартістю, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються за 
курсом обміну на дату первісного визнання. 
 
Курси обміну української гривні до основних валют, що використовувалися в ході складання цієї фінансової 
звітності, є такими: 
 
Валюта 31 грудня 2012 

року, грн. 
31 грудня 2011 

року, грн. 
31 грудня 2010 

року, грн. 
    
1 долар США 7.993 7.9898 7.9617 
1 євро 10.537172 10.298053 10.573138 
1 російський рубль 0.26316  0.24953 0.26124 
    
 
 

10)   Порівняльні показники 
 
З метою дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та досягнення мети надання інформації, 
що є корисною для прийняття економічних рішень, Банк може коригувати відповідні показники для відповідності 
представленню показників поточного року. Жодних змін не відбулося у розкритті та поданні інформації у 
фінансовій звітності, крім перерахування внаслідок зміни валюти подання, як зазначено вище. 
 
 

11)   Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, залишки на рахунках в Національному банку 
України (крім грошових коштів з обмеженим використанням  – обов’язковий резерв), кореспондентських рахунках 
та депозитах «овернайт» в інших банках, а також інші ринкові грошові інструменти, які є високоліквідними і 
можуть бути вільно конвертовані у визначену суму грошових коштів з незначним ризиком зміни вартості. 
 
 

12)   Кредити та дебіторська заборгованість 
 
Відображені суми дебіторської заборгованості клієнтів включають переважно видані кредити та аванси. 
Крім депозитів «овернайт» і строкових депозитів, відображені суми дебіторської заборгованості банків включають 
залишки на кореспондентських рахунках. 
 
Всі кредити та дебіторська заборгованість банків, а також кредити та аванси клієнтам класифікуються як «кредити 
та дебіторська заборгованість» і відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Амортизовані премії та дисконти обліковуються протягом відповідних строків у звіті про 
прибутки та збитки як чисті проценті доходи. Зменшення корисності кредитів відображається шляхом створення 
окремих рахунків резерву (Примітка 13). 
 
 

13)   Резерв під зменшення корисності фінансових активів 
 

(а) Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю  – кредити та аванси 
 
Зменшення корисності кредитів та авансів 
 
На кожну дату звіту про фінансовий стан Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності 
фінансового активу чи групи фінансових активів. За наявності об’єктивних ознак зменшення корисності кредиту 
або кредитного портфеля, що впливає на майбутні грошові потоки від фінансового активу чи активів, відповідні 
збитки визнаються негайно. Залежно від суми кредиту, такі збитки розраховуються на індивідуальній основі або 
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на сукупній основі для кредитного портфеля. Балансова вартість кредиту знижується за рахунок використання 
рахунку резерву на зменшення корисності, і сума збитку від зменшення корисності відображається у звіті про 
прибутки та збитки. Банк не визнає збитків від очікуваних майбутніх подій. 
 
• Кредити та аванси, оцінювані на індивідуальній основі 
Кредити вважаються індивідуально значними, якщо їх сума перевищує еквівалент 30 тис. дол. США (2011: 
30 тис. дол. США). Стосовно таких кредитів визначається наявність об’єктивних ознак зменшення корисності, 
тобто будь-які чинники, що могли б вплинути на здатність клієнта виконувати договірні платіжні зобов’язання 
перед Банком: 

- затримки договірних платежів процентів та основної суми; 
- порушення договірних умов; 
- порушення справи про банкрутство; 
- будь-яка конкретна інформація про діяльність клієнта (наприклад, проблеми з грошовими потоками, які 
виникли у клієнта); 

- зміни в ринкових умовах клієнта; 
- загальна економічна ситуація. 

 
Крім цього, при прийнятті рішення щодо створення резерву під зменшення корисності до уваги беруться загальні 
ризики клієнта і вартість реалізації застави. 
 
За наявності об’єктивних ознак понесення збитку від зменшення корисності сума збитку визначається як різниця 
між балансовою вартістю активу і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за 
первісною ефективною процентною ставкою фінансового активу (індивідуальне зменшення корисності). Якщо 
кредит має змінну процентну ставку, ставка дисконтування для визначення будь-якого збитку від зменшення 
корисності є поточною ефективною процентною ставкою згідно з договором.  
 
Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків забезпечених фінансових активів 
відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення стягнення на заставу, за вирахуванням 
витрат на отримання та продаж об’єкта застави. 
 
• Кредити та аванси, оцінювані на сукупний основі 
Існують два випадки, коли кредити оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупний основі: 

- індивідуально незначні кредити, стосовно яких існують об’єктивні ознаки зменшення корисності; 
- група кредитів, що не має ознак зменшення корисності, з метою покриття всіх збитків, які вже понесені, але 
не виявлені на індивідуальній основі. 

 
Для цілей визначення зменшення корисності індивідуально незначних кредитів кредити групуються на основі 
аналогічних характеристик кредитного ризику, тобто кількості днів прострочення. Прострочення понад 30 днів 
вважається ознакою зменшення корисності. Ця характеристика застосовується для оцінки майбутніх грошових 
потоків від певних груп таких активів на основі минулого досвіду понесення збитків від кредитів з аналогічними 
характеристиками. 
 
Визначення зменшення корисності на сукупній основі стосовно індивідуально незначних кредитів (специфічне 
зменшення корисності) та стосовно кредитів, зменшення корисності яких не відбулось (портфельне зменшення 
корисності), що входять до групи фінансових активів, здійснюється на основі кількісного аналізу історичних даних 
щодо рівня неповернення для кредитних портфелів з аналогічними характеристиками ризику (аналіз міграції). 
 
Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності, 
розраховуються на основі договірних грошових потоків, пов’язаних з цими активами в групі, та попереднього 
досвіду збитків від активів з характеристиками ризику, що є аналогічними для таких активів. Збитки попередніх 
періодів коригуються на основі поточних спостережень з метою відображення впливу існуючих умов, що не мали 
впливу на ті роки, за які наявна історична інформація щодо збитків, та усунення впливу умов у попередніх 
періодах, які не існують на даний момент. Банк регулярно переглядає методику та припущення, що 
використовуються для оцінки майбутніх грошових потоків, з метою зменшення будь-якої різниці між оціненими та 
фактичними збитками. 
 
Сторнування зменшення корисності 
 
Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності активу зменшується і це зменшення може бути 
об’єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від зменшення корисності, то визнаний раніше 
збиток від зменшення корисності сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума сторнування 
відображається у звіті про прибутки та збитки. 
 
Списання кредитів та авансів 
 
Кредити, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного резерву на зменшення корисності після 
завершення всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після визначення остаточної суми збитку. 
Подальше повернення раніше списаних сум зменшує суму відповідного резерву на зменшення корисності у звіті 
про прибутки та збитки. 
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Реструктуризовані кредити 
 
Резервування за реструктуризованими кредитами, які вважаються індивідуально значними, здійснюється на 
індивідуальній основі. Сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю реструктуризованого 
кредиту і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною 
процентною ставкою кредиту (специфічне зменшення корисності). Індивідуально незначні реструктуризовані 
кредити оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі. 
 
Активи, придбані в обмін на кредити (майно, отримане у власність)  
 
Нефінансові активи, придбані в обмін на погашення кредитів у рамках належним чином проведеної реалізації, 
відображаються у складі інших активів. Придбаний актив відображається за меншою з двох сум: справедливої 
вартості за вирахуванням витрат на реалізацію та балансовою вартістю кредиту станом на день обміну. 
Амортизація активів, утримуваних для продажу, не нараховується. Будь-яке подальше списання придбаного 
активу до його справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію визнається у звіті про прибутки та 
збитки у складі інших операційних доходів. Будь-яке подальше збільшення справедливої вартості за 
вирахуванням витрат на реалізацію, якщо воно не перевищує кумулятивного списання, також визнається у складі 
інших операційних доходів разом з будь-яким прибутками або збитками при вибутті. 
 
Активи, класифіковані як наявні для продажу 
 
На кожну дату звіту про фінансовий стан Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності 
фінансового активу чи групи фінансових активів. При визначенні наявності зменшення корисності фінансових 
активів, наявних для продажу, розглядаються такі критерії: 

- погіршення спроможності або готовності дебітора погашати зобов’язання; 
- політична ситуація, яка може значно вплинути на спроможність дебітора погасити кредит; 
- додаткові події, що суттєво знижують ймовірність відшкодування балансової вартості. 

 
Банк інвестує переважно у державні цінні папери з фіксованими або змінними процентними ставками.  
Зменшення корисності цих інвестицій визнається у разі наявності об’єктивних ознак того, що уряд не може або не 
хоче виконувати ці зобов’язання.  
 
Стосовно інвестицій в акції, що класифікуються як наявні для продажу, при визначенні того, чи відбулося 
зменшення корисності активів, до уваги береться значне або тривале зменшення справедливої вартості цінного 
паперу нижче його собівартості. За наявності будь-яких таких ознак сукупний збиток, що визначається як різниця 
між ціною придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності 
цього фінансового активу, раніше визнаного у складі прибутку або збитку, переноситься зі складу іншого 
сукупного доходу до звіту про прибутки та збитки.  
 
Збитки від зменшення корисності дольових інструментів, визнані у звіті про прибутки та збитки, у подальшому не 
сторнуються через звіт про прибутки та збитки. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового 
інструменту, класифікованого як наявного для продажу, збільшується, і збільшення може бути об’єктивно 
пов’язане з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності у звіті про прибутки та збитки, 
збиток від зменшення корисності сторнується. 
 
 

14)   Похідні фінансові інструменти 
 
Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю в еквіваленті сплачених (при 
придбанні фінансових активів) або отриманих (при прийнятті фінансових зобов’язань) коштів. Згодом похідні 
фінансові інструменти переоцінюються за справедливою вартістю. Якщо це можливо, справедлива вартість 
розраховується на основі котируваних ринкових цін або нещодавніх ринкових операцій. В іншому випадку вони 
оцінюються за допомогою моделей дисконтованих грошових потоків або моделей оцінки опціонів, залежно від 
обставин (Примітка 7). Похідні фінансові інструменти з позитивною справедливою вартістю відображаються як 
фінансові активи і включаються до складу фінансових активів, оцінюваних за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Похідні фінансові інструменти з від’ємною справедливою 
вартістю відображаються як фінансові зобов’язання і включаються до складу фінансових зобов’язань, оцінюваних 
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 
 
Прибуток або збиток від зміни справедливої вартості визнається негайно у звіті про прибутки та збитки.  
 
Похідні інструменти, вбудовані в склад інших фінансових інструментів, обліковуються окремо та відображаються 
за справедливою вартістю, якщо їх ризики і характеристики не мають тісного зв'язку з ризиками та 
характеристиками основних договорів, а самі основні договори не призначені для продажу і не переоцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток і збиток. Вбудовані похідні інструменти, виділені з основного договору, 
обліковуються за справедливою вартістю в складі торгового портфеля, при цьому всі зміни справедливої вартості 
відображаються у звіті про прибутки і збитки. 
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15)   Нематеріальні активи 
 
Придбані ліцензії на використання програмного забезпечення капіталізуються виходячи з витрат на придбання 
програмного забезпечення та введення його в експлуатацію. Ці витрати амортизуються протягом очікуваних 
строків корисного використання. Максимальний строк очікуваного корисного використання програмного 
забезпечення становить 5 років. 
 
 

16)   Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання 
 
Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання обліковуються за собівартістю за мінусом 
накопиченої амортизації та резерву під зменшення корисності, за необхідності. 
 
Незавершене будівництво обліковується за собівартістю, за мінусом резерву під зменшення корисності, за 
необхідності. Після завершення будівництва активи переводяться до складу приміщень та поліпшення 
орендованого майна за їх балансовою вартістю. Незавершене будівництво не амортизується до того моменту, 
поки актив не буде придатним для використання.  
 
Витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну 
значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту.   
 
На кожну звітну дату керівництво Банку оцінює наявність ознак зменшення корисності приміщень та обладнання. 
За наявності таких ознак керівництво Банку оцінює вартість відшкодування як більшу з двох сум: справедливу 
вартість активу мінус витрати на продаж або вартість використання. Балансова вартість активу списується до 
вартості відшкодування, а збиток від зменшення корисності визнається у звіті про прибутки та збитки. Збиток від 
зменшення корисності, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце 
зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої 
вартості за мінусом витрат на продаж. 
 
Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із 
балансовою вартістю та визнаються у звіті про прибутки та збитки.  
 
Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та обладнання розраховується лінійним методом з 
метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку корисної експлуатації 
активу (в роках):  
 
Приміщення        20 
Комп’ютери та обладнання      3-5 
Меблі та інвентар                  5-7 
Поліпшення орендованого майна    протягом найменшого з двох строків : строку оренди або строку корисної 
експлуатації 
 
Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та обладнання починається, коли актив стає доступним 
для використання. 
 
Ліквідаційна вартість активу – попередньо оцінена сума, яку Банк отримав би на поточний час від вибуття активу 
після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на його вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в 
стані, очікуваному після закінчення строку його корисної експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх 
корисної експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. 
 
 

17)   Оренда 
 
Фінансовий лізинг – Банк як орендодавець 
Якщо активи утримуються на умовах фінансового лізингу, теперішня вартість мінімальних орендних платежів 
визнається як заборгованість клієнтів у складі кредитів та авансів клієнтам на дату початку строку лізингу. 
Первісні прямі витрати включаються до складу первісної оцінки заборгованості за лізингом. Отримані орендні 
платежі розподіляються на амортизаційну складову, яка не визнається у звіті про прибутки та збитки, і доходну 
складову. Доходна складова визнається у складі процентних доходів. Отримані премії визнаються протягом 
строку лізингу за методом ефективної процентної ставки у складі процентних доходів. 
 
Операційна оренда – Банк як орендар 
Оренда майна, за якої орендодавець фактично зберігає за собою ризики й вигоди, пов'язані з правом власності 
на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за договорами операційної оренди 
відносяться на адміністративні витрати звіту про прибутки та збитки за лінійним методом протягом строку 
оренди. 
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18)   Податок на прибуток 
 
У цій фінансовій звітності податок на прибуток відображено відповідно до вимог законодавства, які діяли або 
фактично були введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок 
та відстрочений податок, і відображаються у звіті про прибутки та збитки, крім випадків, коли вони 
відображаються безпосередньо у складі іншого сукупного доходу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, 
які також відображені у цьому самому або іншому періоді безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.  
 
Поточний податок 
Поточні витрати з податку являють собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або 
відшкодована ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Інші 
податки, за винятком податку на прибуток, відображаються у складі адміністративних та інших витрат. 
 
Відстрочений податок 
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесених 
податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх 
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключного правила при первісному визнанні, 
відстрочений податок не визнається стосовно тимчасових різниць при первісному визнанні активу чи 
зобов’язання щодо операції, іншої ніж об’єднання бізнесу, якщо операція, при її первісному визнанні, не впливає 
на бухгалтерський або оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються із 
використанням податкових ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на 
звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або 
зараховані перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи стосовно тимчасових різниць, що 
зменшують базу оподаткування, та податкових збитків, перенесених на наступні періоди, відображаються лише 
якщо існує ймовірність отримання майбутнього оподатковуваного доходу, відносно якого можна буде реалізувати 
тимчасові різниці. 
 
Невизначені податкові позиції 
Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції Банку на кожну звітну дату. Зобов’язання з  податку на 
прибуток, визнаються керівництвом за позиціями, які, більш ймовірно, не призведуть до стягнення додаткових 
податків у випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така оцінка виконується, виходячи з 
тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності на звітну дату, та 
будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та 
податків, крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються на підставі розрахованих керівництвом 
витрат, необхідних для врегулювання зобов’язання на звітну дату.  
 
 

19)   Позикові кошти 
 
Позикові кошти, які включають зобов’язання перед банками і клієнтами, боргові цінні папери, емітовані банком, 
інші позикові кошти від міжнародних фінансових установ і субординований борг, спочатку визнаються за 
справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на здійснення операції. Позикові кошти згодом 
відображаються за амортизованою вартістю. Будь-яка різниця між надходженнями, за вирахуванням витрат на 
здійснення операції, та погашеннями відображається у звіті про прибутки та збитки протягом строку запозичення 
з використанням методу ефективної процентної ставки. 
 
Якщо Банк купує власні випущені боргові цінні папери, вони виключаються зі звіту про фінансовий стан, а різниця 
між балансовою вартістю зобов’язання та сплаченою сумою коштів включається до складу доходів від 
дострокового врегулювання заборгованості. 
 
Субординований борг включає в основному зобов’язання перед акціонерами та іншими міжнародними 
фінансовими установами, які у разі банкрутства або ліквідації погашаються тільки після задоволення всіх 
несубординованих кредиторів. 
 
Визнання всіх фінансових зобов’язань припиняється в момент їх погашення, тобто коли зобов’язання виконано, 
анульовано або строк дії якого минув. 
 
 

20)   Резерви під зобов’язання  
 
Резерви під зобов’язання – це зобов’язання нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою. 
Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне чи добровільно 
прийняте на себе зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідним відтік 
ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити. 
 

21)   Договори фінансової гарантії 
 
Договори фінансової гарантії – це договори, що зобов’язують емітента здійснити певні платежі для відшкодування 
особі, на користь якої видана гарантія, понесеного збитку, оскільки зазначений боржник не в змозі своєчасно 
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здійснювати платежі у відповідності до умов боргового інструменту. Такі фінансові гарантії надаються банкам, 
фінансовим установам та іншим органами від імені клієнтів для забезпечення кредитів, овердрафтів та інших 
банківських послуг. 
 
Фінансові гарантії первісно відображаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю на дату видачі 
гарантії. Після первісного визнання зобов’язання Банку за такими гарантіями оцінюються за більшою з двох сум: 
первісною оцінкою, за вирахуванням амортизації комісії, що нараховується за лінійним методом протягом строку 
дії гарантії для визнання у звіті про прибутки та збитки,  або найкращою оцінкою витрат, необхідних для 
врегулювання фінансових зобов’язань, що виникли станом на звітну дату. Ці оцінки визначаються на основі 
досвіду здійснення аналогічних операцій та досвіду минулих збитків і суджень керівництва.  
 
 

22)   Статутний капітал та інші резерви 
 
Звичайні акції і некумулятивні, що не підлягають погашенню, привілейовані акції відображаються у складі капіталу 
Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій, відображаються у складі капіталу як зменшення суми 
надходжень за вирахуванням податків. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над 
номінальною вартістю випущених акцій відображається як емісійні різниці. 
 
Дивіденди за простими акціями визнаються у складі капіталу у періоді, коли вони були затверджені акціонерами 
Банку. 
 
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для продажу  
Цей резерв відображає зміни справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу.  
 
Основною для розподілу прибутку та інших виплат є фінансова звітність Банку.  
 
 

23)   Процентні доходи та витрати 
 
Процентні доходи та витрати за всіма процентними фінансовими інструментами , відображаються у складі 
процентних доходів та процентних витрат звіту про прибутки та збитки з використанням методу ефективної 
процентної ставки.  
 
Процентні доходи та витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки у періоді, в якому вони виникли. 
При зменшенні відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи групи аналогічних фінансових 
активів внаслідок зменшення корисності, процентні доходи продовжують визнаватись з використанням первісної 
ефективної процентної ставки на основі нової балансової вартості. Платежі, отримані стосовно списаних 
кредитів, не визнаються у складі чистих процентних доходів, а зменшують суму резерву під зменшення корисності 
кредитів та авансів відповідно. 
 
 

24)   Комісійні доходи та витрати 
 
Комісійні доходи та витрати визнаються методом нарахувань у момент надання послуг. 
Комісійні за видачу кредитів, які ймовірно будуть використані (разом із відповідними прямими витратами) 
відстрочуються і визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом. 
 
 

25)   Дивідендний дохід 
 
Дивіденди визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли встановлюється право на отримання платежу. 
 
 

26)   Зміни до фінансової звітності після випуску 
 
Будь-які зміни до цієї фінансової звітності потребують затвердження керівництвом Банку, яке уповноважене 
давати дозвіл на випуск цієї фінансової звітності. 
 
 

27)   Витрати на персонал та відповідні відрахування 
 
Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, 
оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому 
відповідні послуги надавалися працівниками Банку. 
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В. Примітки до Звіту про прибутки та збитки  
 

28)   Процентні доходи та витрати 
 
 2012 2011 
   
Процентні доходи   
Кредити та аванси клієнтам 361 461 389 192 
Заборгованість інших банків 4 003 2 307 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 704 1 072 
 366 168 392 571 
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 1 009 - 

   
Всього процентних доходів 367 177 392 571 
   
   
Проценті витрати   
Кошти клієнтів (74 563) (60 705) 
Інші позикові кошти (18 621) (28 524) 
Субординований борг (7 629) (10 297) 
Боргові цінні папери, емітовані банком (12 812) (8 281) 
Заборгованість перед іншими банками (893) (1 938) 
   
Всього процентних витрат (114 518) (109 745) 
   
   
Чисті процентні доходи 252 659 282 826 
   
   
Інформація про процентні доходи та витрати, що виникають за операціями зі зв’язаними сторонами, наведена у 
Примітці 55.  
 
 

29)   Комісійні доходи та витрати 
 
 2012 2011 
   
Комісійні доходи   
- Розрахунково-касові операції 35 343 33 008 
- Операції з використанням платіжних карток 31 601 27 566 
- Операції з обміну валют 13 980 13 159 
- Інше 2 052 2 749 
   
Всього комісійних доходів 82 976 76 482 
   
   
Комісійні витрати   
- Розрахунково-касові операції (3 563) (3 283) 
- Операції з використанням платіжних карток (7 098) (8 039) 
   
Всього комісійних витрат (10 661) (11 322) 
   
   
Чисті комісійні доходи 72 315 65 160 
   
 
Інформація про комісійні витрати, що виникають за операціями зі зв’язаними сторонами, наведена у Примітці 55. 
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30)   Адміністративні та інші операційні витрати 
 
 Примітка 2012 2011 
    
Витрати на персонал  (141 177) (131 112) 
Витрати на операційну оренду приміщень  (22 232) (20 363) 
Витрати на відрядження, навчання персоналу  (12 352) (9 198) 
Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та 
обладнання 39 (12 021) (11 559) 

Витрати на ремонт та утримання приміщень та обладнання  (11 775) (10 368) 
Управлінські послуги  (11 320) (12 345) 
Реклама, маркетинг та представницькі витрати  (7 884) (5 912) 
Податки, крім податку на прибуток  (7 032) (5 927) 
Офісні витрати  (6 615) (6 332) 
Професійні послуги  (6 403) (5 781) 
Поштові та телекомунікаційні послуги  (5 119) (6 526) 
Послуги охорони  (3 205) (1 767) 
Інші  (3 124) (504) 
Амортизація ліцензій на програмне забезпечення 40 (2 485) (2 274) 
     
    
Всього адміністративних та інших операційних витрат  (252 744) (229 968) 
    
 
Витрати на персонал включають передбачені законодавством внески до фондів соціального страхування та 
пенсійного фонду в сумі 35 749 тис. грн. (2011: 32 989 тис. грн.). Інформація про адміністративні та інші витрати за 
операціями зі зв’язаними сторонами наведена у Примітці 55. 
 
 

31)   Податок на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів: 
 2012 2011 
   
Поточний податок на прибуток 5 912 - 
Коригування стосовно поточного податку на прибуток із попередніх 
періодів - 216 
Відстрочений податок на прибуток 5 497 5 306 
   
   
Витрати з податку на прибуток за рік 11 409 5 522 
   
 
Доходи Банку оподатковуються за ставкою 21% (2011: 23%). Узгодження між очікуваними та фактичними 
податковими витратами наведено нижче. 
 2012 2011 
   
Прибуток до оподаткування 36 987 28 473 
   
   
Теоретична сума податкових витрат / (податкового кредиту) за чинною ставкою 
податку (2012: 21%; 2011: 23%) 7 767 6 549 

   
Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або 
не включаються до оподатковуваної суми:   

Витрати, що не включаються до складу валових витрат 1 787 3 920 
Вплив зміни ставки податку 12 999 10 712 
Зміна у невизнаних відстрочених податкових активах (11 144) 11 144 
Коригування стосовно поточного податку на прибуток із попереднього періоду - (26 803) 
   
   
Витрати з податку на прибуток за рік 11 409 5 522 
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Для розрахунку поточного податку на прибуток застосовуються дійсні на цей момент місцеві ставки податку. Для 
розрахунку відстрочених податків застосовувалися ставки податку відповідно до періоду, в якому очікується 
реалізація активів чи врегулювання зобов’язань, виходячи зі ставок податку (і положень податкового 
законодавства), які набули або фактично набули чинності на кінець звітного періоду.  
 
Згідно з новим Податковим кодексом, що набув чинності 1 січня 2011 року, при цьому положення, що стосуються 
податку на прибуток, набули чинності 1 квітня 2011 року, на 31 грудня 2012 року ставка податку становитиме 21% 
і далі поступово зменшуватиметься до 19% і 16% у 2013 та 2014 роках відповідно. 
 
Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових 
різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансової звітності та їх податковою базою. 
Податковий ефект зміни цих тимчасових різниць описаний далі та обліковується за очікуваними ставками, 
зазначеними вище. 
 

 

31 грудня  
2011 року 

Звіт про 
прибутки та 

збитки 

Сукупний 
дохід 

31 грудня  2012 
року 

     
Податковий ефект неоподатковуваних/ 
(оподатковуваних) тимчасових різниць:     

Кредити та аванси клієнтам 22 581 (12 654) - 9 927 
Приміщення, поліпшення орендованого майна 
та обладнання 8 808 (628) - 8 180 
Інші нараховані доходи та інші активи 82 57 - 139 
Нараховані проценті витрати 365 (21) - 344 
Інші нараховані витрати 1 304 (116) - 1 188 
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для 
продажу - - 17 17 
Перенесені податкові збитки 15 357 (3 279) - 12 078 
Невизнані відстрочені податкові активи (11 144) 11 144 - - 
       
     
Чистий відстрочений податковий актив 37 353 (5 497) 17 31 873 
     
 

 

31 грудня  
2010 року 

Звіт про 
прибутки та 

збитки 

Сукупний 
дохід 

31 грудня  2011 
року 

     
Податковий ефект неоподатковуваних/ 
(оподатковуваних) тимчасових різниць:     

Кредити та аванси клієнтам 13 301 9 280 - 22 581 
Приміщення, поліпшення орендованого майна 
та обладнання 8 515 293 - 8 808 
Інші нараховані доходи та інші активи 157 (75) - 82 
Нараховані проценті витрати - 365 - 365 
Інші нараховані витрати 1 854 (550) - 1 304 
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для 
продажу (170) - 170 - 
Перенесені податкові збитки 18 832 (3 475) - 15 357 
Невизнані відстрочені податкові активи - (11 144) - (11 144) 
         
     
Чистий відстрочений податковий актив 42 489 (5 306) 170 37 353 
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Г. Примітки до Звіту про фінансовий стан  
 

32)   Грошові кошти та їх еквіваленти 
 2012 2011 
   
Грошові кошти в касі  93 318 98 864 
Залишки на рахунку в НБУ (за виключенням обов’язкових резервів) 54 432 34 897 
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» в інших банках   
- Україна 11 839 3 107 
- Інші країни 140 774 86 698 
    
   
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 300 363 223 566 
   
 
Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів, за винятком грошових коштів у касі, станом на 
31 грудня 2012 року може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку 
міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та Moody’s, наступним чином: 
 

 

Залишки на 
рахунку в НБУ за 

виключенням 
обов’язкових 

резервів 

Кореспондентські 
рахунки та 
депозити 

«овернайт» в 
інших банках  

Всього 

    
Не прострочені і такі, що їх корисність не 
зменшилась     

Національний банк України 54 432  54 432 
Рейтинг A+ - 140 773 140 773 
Рейтинг BB- - 3 401 3 401 
Рейтинг нижче B- - 8 439 8 439 
    
    
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 
за вирахуванням грошових коштів у касі 

54 432 
 

152 613 
 

207 045 
 

 
Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів, за винятком 
грошових коштів у касі, станом на 31 грудня 2011 року може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, 
присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та Moody’s, наступним 
чином: 

 

Залишки на 
рахунку в НБУ за 

виключенням 
обов’язкових 

резервів 

Кореспондентські 
рахунки та 
депозити 

«овернайт» в 
інших банках  

Всього 

    
Не прострочені і такі, що їх корисність не 
зменшилась     

Національний банк України 34 897 - 34 897 
Рейтинг A+ - 84 127 84 127 
Рейтинг BB- - 2 392 2 392 
Рейтинг B- - 3 107 3 107 
Без рейтингу - 179 179 
    
    
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 
за вирахуванням грошових коштів у касі 34 897 89 805 124 702 

    
 
Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за валютами і строками погашення поданий у Примітці 51. Інформація 
про розрахункову справедливу вартість кожного класу грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів 
подана у Примітці 53. 
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33)   Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України  
 
Залишки на рахунку в НБУ з обмеженим використанням коштів (депозити обов’язкових резервів) складаються з 
сум зарезервованих під певні зобов’язання Банку та сум зарезервованих відповідно до певних активів Банку. 
Станом на 31 грудня 2012 року сума обов’язкових резервів банку в Національному банку України складає 103 248 
тис. грн. (2011: 100 588 тис. грн.) 
 
Станом на 31 грудня 2012 року, відповідно до вимог НБУ, Банк повинен утримувати залишок на рахунку в НБУ на 
рівні 100% (2011: 95%) від суми обов’язкових резервів за попередній місяць за таким порядком: 
- 50% від суми обов’язкових резервів за попередній місяць на окремому рахунку з обмеженим використанням 
коштів в НБУ (2011: 70%) 
- решта суми на рахунку без обмеження використання коштів в НБУ (2011: 25%). 
 
Станом на 31 грудня 2012 року обов’язковий резерв під зобов’язання Банку розраховувався як середнє 
арифметичне протягом місяця (2011: протягом місяця) і повинен утримуватися на рівні від 0 до 10% (2011: від 0 
до 8%) від певних зобов’язань Банку. Відповідно, сума цього залишку може змінюватися щоденно. Залишок 
обов’язкових резервів Банку на окремому рахунку в НБУ з врахуванням покриття 10% номінальної вартості 
державних цінних паперів , номінованих  в іноземній валюті станом на 31 грудня 2012 року становив 62 088 тис. 
грн. (2011: 52 547 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2012 року державні облігації, номіновані в доларах США, 
номінальною вартістю 19 983 тис. грн. були враховані Банком як покриття обов’язкових резервів (Примітка 38). 
Цей залишок обов’язкових резервів має форму процентного депозиту. Процентну ставка визначається на рівні 
30% ставки дисконтування, встановленої НБУ (на 31 грудня 2012 року: 2,250%; на 31 грудня 2011 року: 2,330%).  
 
Крім цього, Банк повинен утримувати в НБУ резерви у вигляді безпроцентних депозитів стосовно кредитів в 
іноземній валюті, наданих позичальникам, що не мають валютних надходжень . Станом на 31 грудня 2012 року ця 
частина депозиту обов’язкових резервів становить 39 834 тис. грн. (2011: 47 127 тис. грн.). Резерви також 
складають 20% депозитів нерезидентів, розміщених у Банку строком до 183 днів. Частина такого безпроцентного 
депозиту обов’язкових резервів складає 1 326 тис. грн. (2011: 914 тис. грн.). 
 
 

34)   Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток  

 
Станом на 31 грудня 2012 року фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток включають облігації Міністерства фінансів України індексовані до долара США балансовою вартістю 
45 135 тис. грн. Банк не відокремлював вбудований похідний інструмент, тому фінансовий інструменти загалом 
класифіковано як фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Частина облігацій індексованих до долару США виступають заставою під кредит, отриманий від Німецько-
Українського Фонду («НУФ») (Примітка 44). Балансова вартість цих облігацій складає 9 255 тис. грн. 
 
 

35)   Заборгованість інших банків 
 
Заборгованість інших банків складається з короткострокових розміщень коштів в інших банках. Станом на 31 
грудня 2012 року вона становить 104 014 тис. грн. (2011: 202 444 тис. грн.)  
 
Інформація про кредитну якість заборгованості інших банків станом на 31 грудня 2012 року включає: 
 
  
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась  
Рейтинг A+ 47 966 
Рейтинг нижче B- 40 054 
Без рейтингу 15 994 
  
  
Всього заборгованості інших банків 104 014 
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Інформація про кредитну якість заборгованості інших банків станом на 31 грудня 2011 року включає: 
 
  
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась  
Рейтинг A+ 65 523 
Рейтинг B- 80 004 
Без рейтингу 56 917 
   
  
Всього заборгованості інших банків 202 444 
  
 
Станом на 31 грудня 2012 року заборгованість інших банків є незабезпеченою (2011: заборгованість інших банків 
є незабезпеченою). 
 
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу заборгованості інших банків подана у Примітці 
53. 
 
Аналіз заборгованості інших банків за географічною ознакою, валютами і строками погашення поданий у 
Примітці 51. 
 
 

36)   Кредити та аванси клієнтам 
 
Інформація про кредити та аванси клієнтам наведена за категоріями первісної суми кредиту станом на дату 
видачі. Кредити та аванси клієнтам станом на 31 грудня 2012 року включали: 
 

 

Загальна 
сума 

Резерв 
під змен-

шення 
корис-
ності 

Чиста 
сума 

Частка 
у 

загаль-
ному 
порт-
фелі 

Кількість 
непога-
шених 

кредитів 

Частка 
у 

загаль-
ній 

кіль-
кості 

           
Бізнес-кредити 1 270 369 101 082 1 169 287 76,65% 9 283 67,50% 
              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 97 040 4 304 92 736 6,08% 3 375 24,60% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 272 247 12 099 260 148 17,05% 3 592 26,10% 
Кредити на суму від 30 до 150 
тис. дол. США 577 616 46 744 530 872 34,80% 2 066 15,00% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 323 466 37 935 285 531 18,72% 250 1,80% 

 
 Сільськогосподарські кредити 311 646 20 755 290 891 19,07% 790 5,70% 

              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 1 409 43 1 366 0,09% 59 0,40% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 23 690 1 140 22 550 1,48% 233 1,70% 
Кредити на суму від 30 до 150 
тис. дол. США 150 943 5 998 144 945 9,50% 410 3,00% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 135 604 13 574 122 030 8,00% 88 0,60% 

 
 Кредити на поліпшення 

житлових умов 23 066 808 22 258 1,46% 2 087 15,20% 
              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 22 727 792 21 935 1,44% 2 082 15,10% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 339 16 323 0,02% 5 0,10% 
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Загальна 
сума 

Резерв 
під змен-

шення 
корис-
ності 

Чиста 
сума 

Частка 
у 

загаль-
ному 
порт-
фелі 

Кількість 
непога-
шених 

кредитів 

Частка 
у 

загаль-
ній 

кіль-
кості 

 Фінансовий лізинг 12 219 1 289 10 930 0,72% 11 0,00% 
              Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США                                                                                                                     151 6 145 0,01% 1 0,00% 
Кредити на суму від 30 до 150 
тис. дол. США 2 992 261 2 731 0,18% 5 0,00% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 9 076 1 022 8 054 0,53% 5 0,00% 

 
 Споживчі кредити* 18 391 1 090 17 301 1,13% 1 242 9,10% 

              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 6 466 310 6 156 0,40% 1 176 8,60% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 2 963 285 2 678 0,18% 44 0,30% 
Кредити на суму від 30 до 150 
тис. дол. США 8 414 484 7 930 0,52% 21 0,20% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 548 11 537 0,04% 1 0,00% 

 
 Інші кредити 15 922 1 154 14 768 0,97% 347 2,50% 

              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 1 768 74 1 694 0,11% 257 1,90% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 4 122 417 3 705 0,24% 56 0,40% 
Кредити на суму від 30 до 150 
тис. дол. США 10 032 663 9 369 0,61% 34 0,20% 

 
 Всього 1 651 613 126 178 1 525 435 100,00% 13 760 100,00% 

        
* Споживчі кредити також включають «овердрафти» для фізичних осіб. 
 
Кредити та аванси клієнтам станом на 31 грудня 2011 року включали: 
 

 

Загальна 
сума 

Резерв 
під 

змен-
шення 

корисно
сті 

Чиста 
сума 

Частка у 
загаль-
ному 
порт-
фелі 

Кількість 
непога-
шених 

кредитів 

Частка 
у 

загаль-
ній 

кіль-
кості 

           
Бізнес-кредити 1 446 352 142 543 1 303 809 78,23% 9 717 67,10% 
              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 94 019 4 697 89 322 5,36% 3 759 26,00% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 242 677 15 180 227 497 13,65% 3 396 23,40% 
Кредити на суму від 30 до 150 тис. 
дол. США 664 135 61 901 602 234 36,14% 2 266 15,70% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 445 521 60 765 384 756 23,09% 296 2,00% 
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Загальна 
сума 

Резерв 
під 

змен-
шення 

корисно
сті 

Чиста 
сума 

Частка у 
загаль-
ному 
порт-
фелі 

Кількість 
непога-
шених 

кредитів 

Частка 
у 

загаль-
ній 

кіль-
кості 

 
Сільськогосподарські кредити 297 040 10 546 286 494 17,19% 755 5,20% 
              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 2 110 53 2 057 0,12% 83 0,60% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 21 825 555 21 270 1,28% 236 1,60% 
Кредити на суму від 30 до 150 тис. 
дол. США 145 537 3 851 141 686 8,50% 368 2,50% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 127 568 6 087 121 481 7,29% 68 0,50% 

 
 Кредити на поліпшення 

житлових умов 26 014 942 25 072 1,50% 2 183 15,10% 
              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 25 609 917 24 692 1,48% 2 175 15,00% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 405 25 380 0,02% 8 0,10% 

 
 Фінансовий лізинг 13 223 1 332 11 891 0,71% 11 0,00% 

              Кредити на суму від 30 до 150 тис. 
дол. США 3 245 271 2 974 0,18% 5 0,00% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 9 978 1 061 8 917 0,54% 6 0,00% 

 
 Споживчі кредити* 18 564 1 162 17 402 1,04% 1 326 9,20% 

              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 6 433 232 6 201 0,37% 1 266 8,70% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 3 282 348 2 934 0,18% 38 0,30% 
Кредити на суму від 30 до 150 тис. 
дол. США 8 849 582 8 267 0,50% 22 0,20% 

 
 Інші кредити 23 343 1 400 21 943 1,32% 486 3,40% 

              Кредити на суму до 10 тис. дол. 
США 2 465 125 2 340 0,14% 360 2,50% 
Кредити на суму від 10 до 30 тис. 
дол. США 6 844 641 6 203 0,37% 82 0,60% 
Кредити на суму від 30 до 150 тис. 
дол. США 13 457 623 12 834 0,77% 43 0,30% 
Кредити на суму понад 150 тис. 
дол. США 577 11 566 0,03% 1 0,00% 

 
 Всього 1 824 536 157 925 1 666 611 100,00% 14 478 100,00% 

        
* Споживчі кредити також включають «овердрафти» для фізичних осіб. 
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Концентрація портфелю кредитів клієнтам за галузями економіки є такою: 
 

  2012   2011   
Сума % Сума % 

          
Торгівля 831 980 50 969 539 53 
Сільське господарство та харчова 
промисловість 311 646 19 297 039 16 
Виробництво 158 482 10 178 178 10 
Сфера послуг 146 080 9 177 181 10 
Транспорт та зв’язок 129 828 8 113 720 6 
Фізичні особи 57 379 3 67 921 4 
Інші 16 218 1 20 958 1 
          
Всього кредитів та авансів клієнтам  
(до зменшення корисності) 1 651 613 100 1 824 536 100 

          
 
Станом на 31 грудня 2012 року Банк мав 7 позичальників (2011: 18 позичальника), які отримали кредити на 
загальну суму понад 1 000 тис. дол. США кожний. Загальна сума цих кредитів становить 73 515 тис. грн. (2011: 
197 639 тис. грн.), або 4,45% загального кредитного портфелю (2011: 10,8%). 
 
Нижче наведено інформацію про забезпечення, що покриває ризики, пов’язані з кредитним портфелем, станом 
на 31 грудня 2012 року: 
 

 

Бізнес-
кредити 

Сільсько-
госпо-

дарські 
кредити 

Кредити на 
поліпшен-

ня 
житлових 

умов 

Фінан-
совий 
лізинг 

Споживчі 
кредити 

Інші 
кре-
дити 

Всього 

        Незабезпечені кредити 183 614 1 398 22 974 12 219 7 336 1 410 228 951 
Кредити, забезпечені:  

 - об’єкти житлової 
нерухомості 274 812 10 275 68 - 7 902 12 751 305 808 
- інші об’єкти 
нерухомості 456 611 76 361 - - 1 526 399 534 897 
- грошові депозити 9 690 659 - - 1 188 11 11 548 
- транспортні засоби 284 336 186 836 24 - 435 1 341 472 972 
- інші активи 61 306 36 117 - - 4 10 97 437 

        
Всього кредитів та 
авансів клієнтам  
(до зменшення 
корисності) 

1 270 369 311 646 23 066 12 219 18 391 15 922 1 651 613 
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Нижче наведено інформацію про забезпечення, що покриває ризики, пов’язані з кредитним портфелем, станом 
на 31 грудня 2011: 
 

 

Бізнес-
кредити 

Сільсько-
госпо-

дарські 
кредити 

Кредити на 
поліпшен-

ня 
житлових 

умов 

Фінан-
совий 
лізинг 

Спожив-
чі 

кредити 

Інші 
кре-
дити 

Всього 

        
Незабезпечені кредити 145 255 2 069 25 561 3 517 6 772 1 452 184 626 
Кредити, забезпечені:  

 - об’єкти житлової 
нерухомості 333 291 10 702 290 3 349 8 805 17 420 373 857 
- інші об’єкти 
нерухомості 586 885 85 458 - 6 357 1 771 588 681 059 
- грошові депозити 11 106 1 206 - - 220 1 050 13 582 
- транспортні засоби 259 933 164 131 163 - 988 2 814 428 029 
- інші активи 109 882 33 474 - - 8 19 143 383 

        
Всього кредитів та 
авансів клієнтам  
(до зменшення 
корисності) 1 446 352 297 040 26 014 13 223 18 564 23 343 1 824 536 

        
 
Фінансовий лізинг  
Кредити юридичним особам включають дебіторську заборгованість за фінансовим лізингом, яку станом на 
31 грудня 2012 року можна проаналізувати таким чином:  

 До 1 року Від 1 до 5 років Більше 5 років 

    Дебіторська заборгованість за фінансовим 
лізингом 1 903 7 849 6 949 
Незароблені фінансові доходи майбутніх 
періодів за фінансовим лізингом (944) (2 618) (920) 

    
 
Чисті інвестиції в фінансовий лізинг 959 5 231 6 029 

    
 
Дебіторську заборгованість за фінансовим лізингом станом на 31 грудня 2011 року можна проаналізувати таким 
чином: 
 

 До 1 року Від 1 до 5 років Більше 5 років 

    Дебіторська заборгованість за фінансовим 
лізингом 1 698 8 346 8 410 
Незароблені фінансові доходи майбутніх 
періодів за фінансовим лізингом (913) (2 906) (1 412) 

    
 
Чисті інвестиції в фінансовий лізинг 785 5 440 6 998 

    
 
Інформація про розрахункову справедливу вартість забезпечення станом на 31 грудня 2012 року подана у 
Примітці 50. 
 
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу кредитів та авансів клієнтам подана у Примітці 
53. 
 
Аналіз кредитів та авансів клієнтам за валютами і строками погашення поданий у Примітці 51. Інформація про 
залишки за операціями зі зв’язаними сторонами подана у Примітці 55. 
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37)   Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам 
 
Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам станом на 31 грудня 2012 року є таким: 
 

 
Всього 

непогашена 
сума 

Резерв під 
зменшення 
корисності 

Чиста 
непогашена 

сума 
 
Індивідуально значні кредити, корисність яких 
зменшилась 
 

155 739 (67 701) 88 038 

 
Бізнес-кредити 136 108 (55 995) 80 113 
Сільськогосподарські кредити 16 054 (11 107) 4 947 
Споживчі кредити 1 565 (278) 1 287 
Інші 2 012 (321) 1 691 

 
 
Індивідуально незначні кредити, корисність 
яких зменшилась 
 

23 008 (11 414) 11 594 

 
Бізнес-кредити 15 325 (9 191) 6 134 
Сільськогосподарські кредити 987 (768) 219 
Кредити на поліпшення житлових умов 518 (328) 190 
Споживчі кредити 2 348 (514) 1 834 
Інші 
 

3 830 
 

(613) 
 

3 217 
 

 
Кредити, оцінені на сукупній основі 
 

1 472 866 (47 063) 1 425 803 

 
Бізнес-кредити 1 118 936 (35 896) 1 083 040 
Сільськогосподарські кредити 294 605 (8 880) 285 725 
Кредити на поліпшення житлових умов 22 548 (480) 22 068 
Фінансовий лізинг 12 219 (1 289) 10 930 
Споживчі кредити 14 478 (298) 14 180 
Інші 10 080 (220) 9 860 

    
 
Всього 
 

1 651 613 (126 178) 1 525 435 

Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам станом на 31 грудня 2011 року є таким: 
 

 
Всього 

непогашена 
сума 

Резерв під 
зменшення 
корисності 

Чиста 
непогашена 

сума 
 
Індивідуально значні кредити, корисність яких 
зменшилась 
 

298 792 (95 400) 203 392 

 
Бізнес-кредити 264 171 (90 293) 173 878 
Сільськогосподарські кредити 15 384 (4 494) 10 890 
Споживчі кредити 6 584 (336) 6 248 
Інші 
 

12 653 
 

(277) 
 

12 376 
 

 
Індивідуально незначні кредити, корисність 
яких зменшилась 
 

25 445 (8 919) 16 526 

 
Бізнес-кредити 14 438 (6 821) 7 617 
Сільськогосподарські кредити 60 (10) 50 
Кредити на поліпшення житлових умов 653 (391) 262 
Споживчі кредити 3 865 (664) 3 201 
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Інші 
 

6 429 
 

(1 033) 
 

5 396 
 

 
Кредити, оцінені на сукупній основі 
 

1 500 299 (53 606) 1 446 693 

 
Бізнес-кредити 1 167 743 (45 429) 1 122 314 
Сільськогосподарські кредити 281 596 (6 042) 275 554 
Кредити на поліпшення житлових умов 25 361 (551) 24 810 
Фінансовий лізинг 13 223 (1 332) 11 891 
Споживчі кредити 8 115 (162) 7 953 
Інші 
 

4 261 
 

(90) 
 

4 171 
 

 
Всього 
 

1 824 536 (157 925) 1 666 611 

 
Зміни у резерві під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам протягом 2012 року були такими: 
 

 

Бізнес-
кредити 

Сільсько-
господар-

ські 
кредити 

Кредити на 
поліпшен-

ня 
житлових 

умов 

Фінан-
совий 
лізинг 

Спожив-
чі 

кредити 

Інші кре-
дити 

Всього 

        
На 1 січня 2012 року 142 543 10 546 942 1 332 1 162 1 400 157 925 

        
        Резерви під зменшення 
корисності протягом 
року 

76 234 11 656 777 (44) 1 093 302 90 018 

        Продаж кредитного 
портфелю (19 690) - - - - - (19 690) 

        
Курсові різниці 88 6 1 1 1 1 98 

        Суми, списані протягом 
року як безнадійні (91 220) (16) (912) - (1 166) (549) (93 863) 

        Проценти, нараховані 
на кредити, корисність 
яких зменшилась 

(6 873) (1 437) - - - - (8 310) 

        Відновлення кредитів 
та авансів клієнтам, 
раніше списаних як 
безнадійні 
 

32 130 193 1 041 - 480 27 33 871 

        
На 31 грудня 2012 року 101 082 20 755 808 1 289 1 090 1 154 126 178 

        
 
Протягом 2012 року Банк продав кредити балансовою вартістю 26 145 тис. грн. (до зменшення корисності), та 
резервом під зменшення корисності в сумі 19 690 тис. грн. на дату продажу. Банк визнав чистий прибуток від 
продажу в сумі 7 291 тис. грн. як нарахування резерву під зменшення корисності протягом року. 
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Зміни у резерві під зменшення корисності кредити та авансів клієнтам протягом 2011 року були такими: 
 

 

Бізнес-
кредити 

Сільсько-
господар-

ські 
кредити 

Кредити на 
поліпшен-

ня 
житлових 

умов 

Фінан-
совий 
лізинг 

Спожив-
чі 

кредити 

Інші 
кредити 

Всього 

        
На 1 січня 2011 року 162 537 3 737 755 936 932 1 002 169 899 

        
        Резерви під зменшення 
корисності протягом 
року 107 766 7 390 1 014 392 1 042 1 117 118 721 

        
Курсові різниці 627 14 3 4 4 4 656 

        Суми, списані протягом 
року як безнадійні (110 764) (297) (830)   (777) (165) (112 833) 
 
Проценти, нараховані 
на кредити, корисність 
яких зменшилась  

(17 623) 
 

(298) 
 

- 
 

- 
 

(39) 
 

(558) 
 

(18 518) 
 

 
Відновлення кредитів 
та авансів клієнтам, 
раніше списаних як 
безнадійні 
 

16 176 36 837 - 192 17 17 258 

        На 31 грудня 2011 
року 142 543 10 546 942 1 332 1 162 1 400 157 925 

        
 
 

38)   Фінансові інвестиції, наявні для продажу 
 
  2012 2011 

   
Облігації Міністерства фінансів 20 190 - 
Акції 424 250 
      

   
Всього фінансових інвестицій, наявних для продажу 20 614 250 
      

 
Станом на 31 грудня 2012 року всі фінансові інвестиції, наявні для продажу, не були прострочені та їх корисність 
не зменшилась. 
 
Аналіз фінансових інвестицій, наявних для продажу, за валютами і строками погашення станом на 31 грудня 2012 
року поданий у Примітці 51. 
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39)   Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання 
 
Зміни за статтями приміщень, поліпшення орендованого майна та обладнання були такими: 
 

 

При-
мітка 

Земля 
та 

приміщ
ення 

Поліпшення 
орендо-
ваного 
майна 

Незавер-
шене 
будів-
ництво 

Меблі та 
інвентар 

Комп’ю-
терне та 

інше 
облад-
нання 

Всього 

        
Вартість на 1 січня 2011 року  68 838 11 859 10 205 44 223 38 578 173 703 
Накопичена амортизація   (12 725) (9 192) - (34 897) (34 838) (91 652) 
              
        
Залишкова вартість на  
1 січня 2011 року  56 113 2 667 10 205 9 326 3 740 82 051 
        
        
Надходження  208 - 651 996 7 731 9 586 
Трансфери(переведення)  8 525 - (8 525) - - - 
Вибуття  (918) - - (212) (431) (1 561) 
Переведення до складу 
активів, утримуваних для 
продажу 

 
(1 002) - (1 761) - - (2 763) 

Амортизаційні нарахування  30 (3 585) (1 338) - (4 301) (2 335) (11 559) 
        
        
Залишкова вартість на  
31 грудня 2011 року  59 341 1 329 570 5 809 8 705 75 754 
              
        
Вартість на 31 грудня 2011 
року  74 915 11 493 570 43 675 43 743 174 396 
Накопичена амортизація   (15 574) (10 164) - (37 866) (35 038) (98 642) 
              
        
Залишкова вартість на 
31 грудня 2011 року  59 341 1 329 570 5 809 8 705 75 754 
        
        
Надходження  - 358 2 071 3 979 1 761 8 169 
Трансфери(переведення)  - 2 567 (2 567) - - - 
Вибуття  (4 350) (269) (74) (341) (18) (5 052) 
Амортизаційні нарахування  30 (3 477) (1 361) - (3 319) (3 864) (12 021) 
              
        
Залишкова вартість на  
31 грудня 2012 року  51 514 2 624 - 6 128 6 584 66 850 
        
        
Вартість на 31 грудня 2012 
року  69 299 10 825 - 44 239 44 378 168 741 
Накопичена амортизація   (17 785) (8 201) - (38 111) (37 794) (101 891) 
              
        
Залишкова вартість на 
31 грудня 2012 року  51 514 2 624 - 6 128 6 584 66 850 
        
 
Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ремонт приміщень для відділень Банку. Після 
завершення робіт, коли активи є придатними для використання, вони переводяться до категорії «Земля та 
приміщення». 
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Станом на 31 грудня 2012 року справедлива вартість  приміщень дорівнювала 100 199 тис. грн. (2011: 112 539 
тис. грн.). 
 
Загальна балансова вартість повністю замортизованих приміщень та обладнання, що й досі перебувають у 
використанні, становить 64 705 тис. грн (2011: 51 401 тис. грн.). 
 
 

40)   Нематеріальні активи  
 
Зміни за статтями нематеріальних активів були такими:  
 
Ліцензії на використання програмного 
забезпечення 
 

   

 Примітка 2012 2011 

    
Вартість на 1 січня   16 856 15 317 
Накопичена амортизація  (11 764) (9 703) 
      

    Залишкова вартість на 1 січня  5 092 5 614 
      

    Надходження  7 321 1 752 
Вибуття  (157) - 
Амортизаційні нарахування  30 (2 485) (2 274) 
      

    Залишкова вартість на 31 грудня  9 771 5 092 
      

    
Вартість на 31 грудня  24 012 16 856 
Накопичена амортизація   (14 241) (11 764) 
      

    Залишкова вартість на 31 грудня  9 771 5 092 
        
 
  



АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 
Примітки до фінансової звітності  – 31 грудня 2012 року 
(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
  35 

41)   Інші фінансові та нефінансові активи 
 

  2012 2011 

    
Інші фінансові активи    
Гарантійні депозити  7 692 6 719 
      

    
Всього інших фінансових активів  7 692 6 719 
      

    
Інші нефінансові активи    
Передоплати за матеріальні і нематеріальні активи  2 585 1 491 
Інші витрати майбутніх періодів  3 009 2 537 
Майно, отримане у власність  35 451 18 622 
Активи, утримувані для продажу  629 3 008 
Інші нефінансові активи  3 408 535 
     
    
Всього інших нефінансових активів  45 082 26 193 
      

    
Всього інших фінансових та нефінансових активів  52 774 32 912 
       
 
Балансова вартість майна, отриманого у власність, - це нижча з двох сум: попередньої балансової вартості 
списаного кредиту або справедливої вартості майна отриманого у власність за мінусом витрат на продаж. У 
таблиці нижче наведено інформацію про майно, отримане у власність: 
 

    2012 2011 

   - об’єкти житлової нерухомості 4 562 1 787 
- інші об’єкти нерухомості 30 812 16 835 
- транспортні засоби 77 - 

    Всього   35 451 18 622 

     
Інформація про кредитну якість інших фінансових активів станом на 31 грудня 2012 року може бути узагальнена 
на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами 
Fitch, IBCA та Moody’s, наступним чином: 
 
  Гарантійні депозити 

  
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась   
Рейтинг нижче B- 7 692 

  
  
Всього інших фінансових активів 7 692 
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Інформація про кредитну якість інших фінансових активів станом на 31 грудня 2011 року може бути узагальнена 
на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами 
Fitch, IBCA та Moody’s, наступним чином: 
 
 Гарантійні депозити 
  
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась   
Рейтинг A+ 292 
Рейтинг B- 6 427 
  
  
Всього інших фінансових активів 6 719 
  
 
Аналіз інших фінансових активів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 51. Інформація про 
розрахункову справедливу вартість кожного класу інших фінансових активів подана у Примітці 53. Інформація про 
залишки за операціями зі зв’язаними сторонами подана у Примітці 55. 
 
 

42)   Кошти клієнтів 
 
Зобов’язання перед клієнтами включають депозити на вимогу, ощадні депозити, строкові депозити. У таблиці 
нижче подана інформація за групами клієнтів: 
 

 2012 2011 
   Поточні рахунки 544 213 508 145 

- фізичні особи 186 375 152 985 
- юридичні особи 357 838 355 160 
   Ощадні рахунки 364 711 406 139 
- фізичні особи 306 510 368 446 
- юридичні особи 58 201 37 693 
   Строкові депозити 668 384 605 019 
- фізичні особи 627 619 582 193 
- юридичні особи 40 765 22 826 

   Інші зобов’язання перед клієнтами 900 2 652 
   
   Всього  1 578 208 1 521 955 

   
 
На залишки коштів на ощадних рахунках нараховуються проценти. Клієнти мають можливість вносити та знімати 
кошти з цих рахунків у будь-який момент. Проценти нараховуються на щоденні залишки на таких рахунках. Банк 
має право в односторонньому порядку змінювати процентну ставку за такими рахунками відповідно до ринкових 
процентних ставок тільки один раз на рік. Операції, які можна здійснювати за цими рахунками, обмежені 
внесенням та зняттям коштів готівкою, а також переказами коштів між рахунками одного клієнта. 
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Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки є таким: 
 

 
2012  2011 

Сума % Сума % 
     
Фізичні особи 1 120 504 71 1 103 624 73 
Сфера послуг 161 491 10 126 094 8 
Торгівля 146 632 9 116 350 8 
Промисловість та інше виробництво 38 209 2 38 899 3 
Сільське господарство та харчова 
промисловість 35 610 2 27 995 2 
Діяльність організацій-членів 16 324 1 20 135 1 
Транспорт та зв’язок 24 691 2 20 054 1 
Будівництво 18 457 1 14 769 1 
Посольства та консульства 10 013 1 17 797 1 
Інші 6 277 1 36 238 2 
     
     
Всього коштів клієнтів 1 578 208 100 1 521 955 100 
     
 
Станом на 31 грудня 2012 року Банк мав 16 клієнтів (2011: 12 клієнтів) із залишками на рахунках понад 
500 тис. дол. США (приблизно 4 000 тис. грн) . Загальна сума коштів на рахунках цих клієнтів становила 94 924 
тис. грн. (2011: 81 265 тис. грн.), або 6% (2011: 5%) від загальної суми коштів клієнтів. 
 
Станом на 31 грудня 2012 року кошти клієнтів включали депозити на суму 1 218  тис. грн. (2011: 2 350 тис. грн.), 
утримувані як забезпечення безвідкличних зобов’язань за виданими гарантіями та акредитивами з грошовим 
покриттям. Додаткова інформація наведена у Примітці 54. 
 
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу коштів клієнтів подана у Примітці 53. Аналіз 
коштів клієнтів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 51. Інформація про залишки за 
операціями зі зв’язаними особами подана у Примітці 55. 
 
 

43)   Боргові цінні папери, емітовані банком 
 
Станом на 31 грудня 2012 року загальна номінальна вартість боргових цінних паперів, емітованих Банком, 
деномінованих в українській гривні, складала 100 000 тис. грн., а їх балансова вартість – 102 099 тис. грн. (2011: 
102 751 тис. грн.) Ці облігації підлягають погашенню у травні 2015 року, купонна ставка за ними становить 13,5%, 
а середньозважена дохідність до строку погашення – 13,3%. 
 
Власники облігацій мають право представляти облігації для дострокового погашення за номінальною вартістю у 
травні 2013 року. Згідно з умовами випуску облігацій Банк мав право змінювати купонну ставку за облігаціями 
починаючи з травня 2013 року, але така ставка повинна складати не менше 3% річних.  
 
  



АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 
Примітки до фінансової звітності  – 31 грудня 2012 року 
(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
  38 

44)   Інші позикові кошти 
 
Зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами є важливим джерелом фінансування для Банку. У 
цій категорії наведені довгострокові кредити міжнародних фінансових установ. 
 
    Непогашена сума 

Контрагент 
 

Валюта 
Дата 

договору 
 

Строковість 
 

 
2012 

 
2011 

      
«ПроКредит Холдинг» («ПКХ») UAH 30.11.2010 30.11.2012 - 21 924 
      
«ПроКредит Холдинг АГ» (нараховані проценти 
на використану суму кредитної лінії) USD 12.04.2010 30.09.2011 83 10 

 
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)  USD 21.05.2008 15.05.2015 88 901 124 291 

«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ»)  USD 12.12.2007 30.12.2014 70 828 106 074 
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ»)  USD 12.08.2008 30.12.2015 26 521 35 293 
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ»)  USD 12.08.2008 30.12.2015 31 824 42 346 
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ»)  USD 12.08.2008 30.12.2015 21 315 28 408 
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ»)  USD 17.10.2009 06.10.2014 4 884 4 882 
Німецько-український фонд (НУФ) UAH 05.11.2012 02.10.2017 9 137 - 
           
      
Всього інших позикових коштів    253 493 363 228 
           
 
Протягом 2012 року Банк погасив: 
- частково чотири кредити в сумі 62 166 тис. грн., видані «Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ») 
- частково кредит у сумі 35 518 тис. грн., виданий Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). 
- зобов'язання в розмірі 21 227 тис. грн  перед «ПроКредит Холдинг» («ПКХ»), що були на початок 2012 року та 

один кредит в розмірі 7 993 тис.грн., який був отриманий від «ПроКредит Холдинг» («ПКХ») у 2012 році. 

Загальна сума всіх погашених кредитів протягом 2012 року становить 126 904 тис. грн. (2011: 287 549 тис. грн). 
 
У таблиці нижче подана інформація про зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами, згруповані 
за видом процентної ставки згідно з відповідним кредитним договором та строками, протягом яких відповідні 
зобов’язання підлягають погашенню. 

   Строк погашення 2012 2011 

    Зобов’язання з фіксованою 
процентною ставкою   106 247 161 298 

    
  до 1-го року 83 21 934 
  до 2-х років 75 712 - 
  до 3-х років 21 315 110 956 
  до 4-х років - 28 408 
  понад 4 роки 9 137 - 

    Зобов’язання зі змінною процентною 
ставкою   147 246 201 930 

    
  до 3-х років 147 246 - 
  до 4-х років - 201 930 

    
Всього   253 493 363 228 

    
 
Інформація стосовно виконання зобов’язань за угодами (за їх наявності) згідно з відповідними кредитними 
договорами з міжнародними фінансовими установами подана у Примітці 54. 
 
Інформація про розрахункову справедливу вартість інших позикових коштів подана у Примітці 53.  
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Аналіз інших позикових коштів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 51. Інформація про 
залишки за операціями зі зв’язаними особами подана у Примітці 55. 
 
 

45)   Інші фінансові та нефінансові зобов’язання 
 
  2012 2011 
    
Інші фінансові зобов’язання    
Кредиторська заборгованість та інші нараховані 
зобов’язання  5 566 3 825 
Нарахування за невикористані відпустки  4 993 4 866 
      
    
Всього інших фінансових зобов’язань  10 559 8 691 
      
    
Інші нефінансові зобов’язання    
Резерв під кредитний ризик, пов'язаний із кредитними 
зобов’язаннями  29 59 
Інші  1 024 745 
      
    
Всього інших нефінансових зобов’язань  1 053 804 
      
    
Всього інших фінансових та нефінансових 
зобов’язань  11 612 9 495 
    
 
Аналіз інших фінансових зобов’язань за валютами та строками погашення поданий у Примітці 51. Інформація про 
залишки за операціями зі зв’язаними особами подана у Примітці 55. 
 
 

46)   Субординований борг 
 
Субординований борг – це довгострокова угода про надання позикових коштів, яка, у випадку неспроможності 
Банку розрахуватися за своїми зобов’язаннями, виконуватиметься після погашення основних боргових 
зобов’язань Банку, включаючи депозити та інші боргові інструменти. Згідно із Законом України «Про банки та 
банківську діяльність» та постановами НБУ, Банк не може відмовитися від субординованого боргу протягом 
принаймні п’яти років із моменту його отримання. 
 
Інформація про субординований борг включає таке: 
 

Контрагент 
 

Валюта 
Дата     

2012 
 

2011 контракту Строковість 

      «ПроКредит Холдинг» Дол. США 23.05.2005 22.05.2015 - 63 935 
«ПроКредит Холдинг» Дол. США 28.09.2006 03.10.2016 22 404 22 383 
«ПроКредит Холдинг» Дол. США 17.12.2008 21.12.2018 25 951 25 940 
           

      
Всього субординованого боргу    48 355 112 258 
            
 
Інформація про розрахункову справедливу вартість субординованого боргу подана у Примітці 53. 
 
Аналіз субординованого боргу за валютами та строками погашення поданий у Примітці 51. Інформація про 
залишки за операціями зі зв’язаними особами наведена у Примітці 55. 
 
 

47)   Статутний капітал 
 
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років затверджений статутний капітал Банку складав 625 712 акцій 
номінальною вартістю 476,79 грн. за акцію загальною номінальною вартістю 298 333 тис. грн.  
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Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були затверджені, випущені та 
повністю сплачені. 
 
Акції розділяються на прості та привілейовані. Кожна проста акція дає право на один голос при голосуванні. 
Привілейовані акції не дають права голосу, крім випадків, чітко обумовлених законодавством України, але дають 
привілейоване право на отримання дивідендів, а також право переважної участі у розподілі активів у разі 
ліквідації. 
  
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років структура акціонерів Банку була такою: 
 

Акціонер Кількість 
власних акцій 

% статутного 
капіталу 

Номінальна 
вартість 

    
Акції з правом голосу:    
    
Європейський банк реконструкції та розвитку 95 214          20 45 400 
«ПроКредит Холдинг» 285 667   60 136 200 
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ») 95 220 20 45 400 

    
     
Всього акцій з правом голосу 476 101 100 227 000 
    
    
Привілейовані акції без права голосу:    
    
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ») 149 611 100 71 333 
    
    
Всього акцій без права голосу 149 611 100 71 333 
    
    
Всього капіталу  625 712  298 333 
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Д. Управління ризиками 
 

48)   Управління загальними ризиками Банку – управління капіталом 
 
Управління капіталом – цілі 
 
Банк, в процесі діяльності, повинен тримати рівень ризиків, на які він наражається, в межах величини, яку він 
потенційно здатний абсорбувати. Для моніторингу рівня ризиків, Банк використовує систему різноманітних 
індикаторів, для яких встановлені цільові та граничні значення. Ключові індикатори включають як регулятивні 
нормативи, встановлені Національним банком України, так і широкий перелік інших факторів, включаючи 
розрахунок адекватності капіталу згідно з рекомендаціями Базельського комітету («Базельська угода ІІ»), 
розрахунок величини левериджу основного капіталу та моделювання здатності витримувати ризики 
 
Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні: 
 

• наявності капіталу, достатнього для покриття (потенційних) збитків внаслідок реалізації ризиків, 
притаманних діяльності Банку, навіть за умови виникнення надзвичайних обставин. 

• повного дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України. 
• дотримання внутрішніх вимог щодо достатності капіталу 
• спроможності Банку виконувати плани по зростанню активів, у відповідності до бізнес-стратегії. 

 
Управління капіталом – процеси і процедури 
 
Управління капіталом Банку регулюється Політикою Групи з управління капіталом та Політикою Групи щодо 
здатності витримувати ризики . Рівні адекватності капіталу (як регулятивно встановлені, так і розраховані згідно 
вимог Базеля ІІ), показники левериджу основного капіталу та результати оцінки здатності витримувати ризики 
розглядаються щомісячно на Комітеті з управління активами та пасивами Банку, Комітеті з управління ринковими 
ризиками Банку та Комітеті з управління ризиками Групи. 
 
Управління капіталом – дотримання зовнішніх та внутрішніх вимог до капіталу 
 
Зовнішні мінімальні вимоги до капіталу встановлюються та контролюються Національним банком України. 
Достатність капіталу розраховується і подається у формі звітів відповідному комітету Банку з питань управління 
ризиками на щомісячній основі. Такі звіти включають як фактичні дані, так і прогнозні зміни, для забезпечення 
дотримання вимог не тільки в даний час, але і в майбутньому. 
 
Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки повинні 
підтримувати співвідношення регулятивного капіталу до активів, зважених на ризик («норматив адекватності 
регулятивного капіталу»), на рівні, що є вищим за обов’язкове мінімальне значення, - у 2012 році на рівні 
принаймні 10%. Протягом звітного періоду Банк постійно дотримувався всіх вимог щодо регулятивного капіталу. 
Нижче в таблиці показаний регулятивний капітал на підставі звітності Банку, складеної відповідно до 
регулятивних вимог Національного банку України: 

 2012 2011 
   

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)  15,60% 17,20% 
   
 
Крім цього, достатність капіталу контролюється шляхом застосування єдиного в усій Групі «ПроКредит» 
розрахунку нормативу достатності капіталу згідно з рекомендаціями Базельського комітету («Базельська угода 
ІІ»). Розрахунок нормативу достатності капіталу ґрунтується на фінансовій звітності Банку згідно з МСФЗ і на 
звітну дату становить: 
 
 2012 2011 
   
Капітал першого рівня 240 932 240 932 
Капітал другого рівня  39 325 82 135 
Всього регулятивного капіталу 280 257 323 067 
   
Активи, зважені з урахуванням ризику 2 009 023 2 198 462 
   
Показник достатності капіталу першого рівня 11,99% 10,96% 
Показник достатності капіталу 13,95% 14,70% 
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Певне зниження розміру показника достатності капіталу в 2012 році порівняно з 2011 роком було результатом 
дострокового погашення частини субординованого боргу. Таке погашення було здійснено, насамперед, з метою 
зниження відсоткових витрат Банку 
 
Коефіцієнт левериджу капіталу першого рівня Банку (визначений як відношення капіталу Банку до суми 
балансових та позабалансових активів і ризиків, пов’язаних з похідними фінансовими інструментами),  
контролюється Банком на щомісячній основі. Його значення не повинно бути нижчим за 5,0%. Банк дотримувався 
цього обмеження з моменту впровадження показника, постійно підтримуючи значення впевнено вище за 
мінімальний рівень. Станом на кінець 2012 року коефіцієнт левериджу Банку складав 9,0%.  
 
Здатність витримувати ризики 
 
Крім використання коефіцієнтів адекватності капіталу, Банк оцінює достатність капіталу шляхом використання 
моделі «Здатності витримувати ризики» для відображення поточного рівня з ризику. В основі цієї моделі лежить 
порівняння потенційних збитків, що виникають внаслідок діяльності Банку, зі спроможністю Банку нести такі 
збитки. 
 
Здатність витримувати ризики Банку може бути виміряна чисельно і розраховується як сума власного капіталу 
Банку (крім нематеріальних активів) та субординованого боргу. Під покриття ризиків виділяється 60% від 
загального потенціалу покриття ризиків. Ця величина називається «ресурси, наявні для покриття ризиків» (або 
РНдПР). Для розрахунку потенційних збитків для різних видів ризиків використовувались такі поняття: 
 

• Кредитний ризик (за операціями з клієнтами): 
Історичний досвід щодо втрат та їх статистичний розподіл розраховуються на основі аналізу міграції 
кредитного портфеля, який регулярно оновлюється. Історичні норми збитків розраховуються для 
заборгованості з різним рівнем якості (розраховані статистично з довірчим інтервалом 99,75%) і 
застосовуються до поточного кредитного портфеля для розрахунку потенційних збитків за кредитами. 
 

• Ризик контрагентів: 
Розрахунок потенційних збитків внаслідок реалізації ризику контрагентів ґрунтується на імовірності 
дефолту, яка вимірюється через відповідний міжнародний кредитний рейтинг контрагента чи країни 
ведення його операційної діяльності. 
 

• Ринкові ризики: 
Для валютного ризику сума під ризиком розраховується як розмір відкритої валютної позиції зважений 
на розмір валютного шоку, визначений на базі статистичної обробки історичних даних (з використанням 
довірчого інтервалу 99%). 
Для процентного ризику проводиться розрахунок впливу на економічну вартість Банку паралельного 
зсуву відсоткових ставок на 2% для іноземної валюти, та історично виміряних значень – для гривні. 
 

• Операційний ризик: 
Для розрахунку величини операційного ризику використовується підхід, описаний в стандарті 
Базельського комітету «Базельська угода ІІ». Він базується на оцінці максимально можливих втрат від 
операцій з роздрібними та корпоративними клієнтами. 
 

Інші ризики були визнані недостатньо суттєвими для Банку або суттєвими, але такими, що не піддаються 
кількісному обчисленню, як, наприклад, ризик ліквідності. 
 
Використання Банком своїх ресурсів РНдПР було помірним на 31 грудня 2012 року. 
 
У таблиці нижче показано розподіл ресурсів РНдПР між різними категоріями ризику, згідно з визначенням 
Комітету з управління ринковими ризиками Банку, та рівень їх використання станом на 31 грудня 2012 року. 
 

Фактор ризику Інформація про 
ризик 

Цільове 
значення (%) 

Цільове 
значення 

Фактичний 
показник 

Рівень 
використан-

ня  
(% 

цільового 
значення) 

      
Кредитний ризик   33,00% 90 417 2 065 2,28% 
Ризик контрагентів Комерційні банки 1,00% 2 740 109 3,96% 
 Центральний банк 4,00% 10 960 12 343 112,62% 
Ринкові ризики Валютний ризик 2,00% 5 480 1 563 28,53% 
 Процентний ризик 10,00% 27 399 25 504 93,08% 
Операційний ризик  10,00% 27 399 40 958 149,49% 
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Всього  60,00% 164 395 82 542 50,21% 
      
 
У таблиці нижче показано розподіл ресурсів РНдПР між різними категоріями ризику, згідно з визначенням 
Комітету управління ринковими ризиками Банку, та рівень їх використання станом на 31 грудня 2011 року. 
 

Фактор ризику Інформація про 
ризик 

Граничне 
значення (%) 

Граничне 
значення 

Фактичний 
показник 

Рівень 
використан-

ня 
(% 

граничного 
значення) 

(%) 
      
Кредитний ризик   25,00% 87 051 75 676 87,00% 
Ризик контрагентів Комерційні банки 1,00% 3 485 419 12,00% 
 Центральний банк 9,00% 31 341 10 186 32,50% 
Ринкові ризики Валютний ризик 10,00% 34 818 12 480 35,90% 
 Процентний ризик 2,50% 8 704 19 617 225,40% 
Операційний ризик  12,50% 43 522 35 794 82,30% 
      
      
Всього  60,00% 208 921 154 172 73,90% 
      
  
Протягом 2012 року в модель «Здатності витримувати ризики» були внесені незначні зміни. Зокрема, поняття 
граничного значення для кожного з видів ризику було замінено на цільове значення, при цьому відбувся 
перерозподіл цільових значень між окремими видами ризику в порівнянні з 2011-м роком. 
 
 

49)   Управління індивідуальними ризиками 
 
У 2012 році процедури управління (та звітування) індивідуальними ризиками Банку були вдосконалені відповідно 
до змін на рівні групи. Такі зміни були зумовлені необхідністю підвищити ефективність управління ризиками 
Групи з метою дотримання норм Федерального управління фінансового нагляду Німеччини «Мінімальні вимоги 
до управління ризиками» («MaRisk») та вимог Базельської угоди ІІ. Зокрема, було запроваджено додаткові 
процеси управління такими ризиками:  

• Кредитний ризик 
• Ризик контрагентів 
• Процентний ризик 
• Валютний ризик 
• Ризик ліквідності 
• Операційні ризики та ризик шахрайства 
• Дії, спрямовані на протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. 
 

Банк робить особливий акцент на загальному розумінні чинників, що провокують ризики, та необхідності 
постійного аналізу можливих подій/сценаріїв та їх можливого негативного впливу. Цілі управління ризиками 
включають забезпечення своєчасного виявлення суттєвих ризиків, їх повного розуміння і належного опису - 
наприклад, забезпечення того, що жоден продукт чи послуга не пропонуються доти, доки усі сторони не мають 
повного розуміння їх суті.  
 
Усі ліміти індивідуальних ризиків, до яких Банк відносить власну стратегію управління ризиками, є послідовними і 
контролюються на рівні групи. Обмежені відхилення від лімітів можливі тільки у випадку якщо вони погоджені з 
Комітетом управління ризиками Групи. 
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50)   Кредитний ризик 
 
Кредитний ризик – це ризик того, що сторона кредитної операції не зможе або тільки частково зможе виконати 
договірні зобов’язання перед Банком. Кредитний ризик виникає внаслідок операцій кредитування клієнтів 
(класичний кредитний ризик), внаслідок розміщення міжбанківських депозитів та включає ризик емітента. Щоб 
полегшити процедуру управління кредитним ризиком, кредитний ризик поділяється на ризик невиконання 
кредитних зобов’язань і ризик кредитного портфелю. Кредитний ризик є єдиним найбільшим ризиком для Банку.  
 
Ризик невиконання кредитних зобов’язань внаслідок операцій кредитування клієнтів  
 
Ризик невиконання кредитних зобов’язань внаслідок операцій кредитування клієнтів визначається як ризик 
виникнення збитків внаслідок можливого невиконання договірних платіжних зобов’язань, пов’язаних із 
операціями кредитування клієнтів. 
 
Управління ризиком невиконання кредитних зобов’язань внаслідок операцій кредитування клієнтів ґрунтується 
на ретельному впровадженні Банком принципів кредитування: 

- детальний аналіз кредитоспроможності клієнтів Банку; 
- ретельне документальне оформлення результатів аналізу, щоб компетентні треті сторони могли 
   зрозуміти проведений аналіз; 
- суворе запобігання втягуванню у борги клієнтів Банку; 
- створення особистих і довгострокових відносин з клієнтом та підтримання регулярних контактів; 
- жорсткий контроль погашення кредитів; 
- здійснення жорсткого управління простроченою заборгованістю; 
- суворе стягнення застави у випадку неповернення кредитів; 
- інвестування у кваліфікований і високо мотивований персонал; 
- запровадження ретельно розроблених та добре задокументованих процесів; 
- обов’язкове застосування принципу подвійного контролю. 

 
Розмежування між індивідуально значними та незначними кредитами призводить до чітких процесів 
кредитування для різних типів кредитних ризиків – процесів, що вже запроваджувались у минулому в цілях 
забезпечення ефективного управління ризиком невиконання кредитних зобов’язань. Ці процеси розглядаються 
переважно з огляду на розподіл обов’язків, що впроваджується у повному обсязі для індивідуально значних 
кредитів, що з точки зору ступеня ризику є суттєвими. Інформація, що отримується від клієнтів, варіюється від 
підтвердженої аудитом фінансової звітності до власних заяв. Ключові критерії для прийняття рішення стосовно 
кредитного ризику залежать від фінансового стану клієнта, особливо у випадку індивідуально незначних 
кредитних ризиків – ліквідних коштів і кредитоспроможності клієнта та вимог до застави. 
 
Як правило, чим менша сума кредитного ризику, чим кращі документи, надані клієнтом, чим коротший строк дії 
кредитного ризику, чим довша історія відносин клієнта з Банком, чим вище обіг коштів клієнта у Банку, тим 
меншими будуть вимоги до заставного забезпечення.  
 
Процес прийняття рішень гарантує прийняття всіх кредитних рішень стосовно індивідуально значних кредитів, а 
також більшості рішень стосовно індивідуально незначних кредитів кредитним комітетом. Загальний принцип 
полягає в тому, що Банк вважає дуже важливим забезпечення того, щоб його кредитні операції проводились на 
основі організаційних принципів, які, для належного виконання правил, передбачають: організаційні структури та 
операційні процедури, посадові інструкції, які визначають відповідні задачі, чіткий розподіл повноважень 
стосовно прийняття рішень, а також чітке визначення відповідальності. 
 
Прострочені кредити -  це кредити, за якими договірні проценти та / або основна сума прострочені. Якість 
кредитного портфелю, вища за середню для банківського сектора, свідчить про дотримання зазначених вище 
принципів кредитування і демонструє результати застосування показників своєчасного попередження та 
належного моніторингу, особливо у випадку індивідуально незначних кредитів. При появі заборгованості Банк 
починає активно контролювати випадки непогашення кредитних зобов’язань, і таким чином зазвичай визначає 
для себе вірогідність невиконання кредитних зобов’язань. Банк застосовує жорсткі правила для кредитів, щодо 
яких, на думку Банку, не існує реальної перспективи їх погашення і стосовно яких, як правило, реалізація застави 
або завершена, або результати процесу реалізації залишаються невизначеними. Заходи з повернення та 
стягнення заборгованості проводяться спеціальними співробітниками, які, як правило, мають кредитну або 
юридичну освіту. 
 
Ефективність такого жорсткого управління кредитним ризиком відображається у порівняно низькому рівні 
простроченої кредитної заборгованості.  
 
Банк здійснює моніторинг якості кредитного портфелю на постійній основі. Для оцінки якості кредитного 
портфелю Банк використовує показник «портфель під ризиком». Банк визначає показник «портфель під 
ризиком» як сукупність всіх кредитів, що мають один або більше прострочений платіж зі сплати процентів або 
основної суми понад 30 днів. Банк застосовує цей показник, оскільки переважна більшість всіх кредитів мають 
фіксовані чергові платежі з щомісячною виплатою основної суми та процентів. Виняток становлять сезонні 
сільськогосподарські кредити та інвестиційні позики, які зазвичай мають пільговий період до 6 місяців. При 



АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 
Примітки до фінансової звітності  – 31 грудня 2012 року 
(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
  45 

визначенні портфелю під ризиком Банк не зменшує суму такої заборгованості на розмір застави і не здійснює 
жодних інших коригувань. 
 
Крім цього, якість кредитних операцій забезпечується підрозділом кредитного контролінгу, який здійснює 
контроль за кредитними операціями Банку та дотриманням процедур. Цей підрозділ, що складається з 
досвідчених співробітників з кредитування, забезпечує дотримання, за формою та змістом, кредитної політики і 
процедур шляхом перевірки на місцях і моніторингу системи. 
 
Ризик кредитного портфелю внаслідок операцій кредитування клієнтів  
 
Структурування кредитного портфелю є дуже ефективним засобом зниження кредитного ризику. Основна 
діяльність Банку, кредитування малих та середніх підприємств, вимагає високого ступеню стандартизації 
процесу кредитування і врешті решт призводить до значної диверсифікації цих ризиків за географічним 
розподілом та галузями економіки. Однак кредитування середніх підприємств, тобто підприємств з більш 
високим рівнем кредитного ризику, що перевищує 150 тис. євро (1,6 млн. грн.), є додатковою сферою діяльності 
Банку з огляду на його загальну стратегію. Більшість таких клієнтів є динамічно зростаючими підприємствами, 
що співпрацюють з Банком на протязі багатьох років. Проте, високий рівень складності цих підприємств вимагає 
відповідного аналізу їх діяльності, проектів, що потребують фінансування, та будь-яких пов’язаних із ними сторін. 
Застосовується принцип чіткого розподілу функцій головного офісу та відділень Банку, а вимоги до ведення 
документації та забезпечення за кредитами зазвичай є жорсткішими.  
 
Структура кредитного портфелю аналізується Комітетом з управління портфельними кредитними ризиками на 
регулярній основі з метою виявлення можливих подій, які можуть мати вплив на якість кредитного портфелю 
(загальні фактори ризику), і, у разі необхідності, обмежити ризик, пов'язаний із певними секторами економіки. 
 
Банк керується нормами, які обмежують концентрацію ризиків у кредитному портфелі шляхом забезпечення 
того, що великі кредити (такі, що перевищують 10% регулятивного капіталу) вимагають затвердження з боку 
Комітету управління ризиками Групи. Жоден кредит не може перевищувати 25% регулятивного капіталу Банку.  
 
Індивідуально значні кредити контролюються Комітетом з управління портфельними кредитними ризиками та 
Кредитним Комітетом по формуванню резервів. Для таких кредитів Комітети перевіряють наявність об’єктивних 
ознак зменшення корисності, наприклад: 

- прострочення понад 30 днів; 
- затримки договірних платежів процентів та основної суми; 
- порушення договірних умов; 
- порушення справи про банкрутство; 
- будь-яка конкретна інформація про діяльність клієнта (наприклад, проблеми з грошовими потоками, які 
виникли у клієнта); 

- зміни в ринкових умовах клієнта; 
- загальна економічна ситуація. 

 
Крім цього, чиста вартість реалізації утримуваного забезпечення береться до уваги при прийнятті рішення щодо 
суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Для визначення зменшення корисності на 
індивідуальній основі застосовується метод дисконтованих грошових потоків. Інформація про суму зменшення 
корисності кредитів клієнтам на індивідуальній основі наведена у Примітці 37. 
 
Індивідуально значні кредити, стосовно яких немає потреби створювати індивідуальний резерв під зменшення 
корисності, покриваються за рахунок резервів під зменшення корисності на портфельній основі.  
 
Для індивідуально незначних кредитів, що мають об’єктивні ознаки зменшення корисності, тобто які є 
простроченими понад 30 днів, застосовується принцип одноразової виплати; зменшення корисності визначається 
виходячи з кількості днів прострочення. Крім цього, кредити фізичним особам, які вважаються незначними, або 
групи індивідуально незначних кредитів, можуть класифікуватись як такі, корисність яких зменшилась, у разі 
настання у країні таких подій, як, наприклад, політичні заворушення, суттєві погіршення економічних умов, 
стихійні лиха та інші зовнішні події. Для усіх кредитів, корисність яких не зменшилась, розраховується сума 
зменшення корисності на основі кредитного портфелю.  
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Аналіз кредитної якості непогашених кредитів станом на 31 грудня 2012 року є таким: 
 

 

 
Бізнес-
кредити 

 
Сільсько-
господар-

ські 
кредити 

Кредити на 
поліпшен-

ня 
житлових 

умов 

 
Фінан-
совий 
лізинг 

 
Спожив-

чі 
кредити 

 
Інші 

кредити 

 
 

Всього 

        Не прострочені і 
такі, що їх 
корисність не 
зменшилась 

1 088 386 290 175 22 198 11 053 14 364 10 067 1 436 243 

        
        Прострочені, але 

корисність яких не 
зменшилась 

30 550 4 430 350 1 166 114 13 36 623 

        
        1-7 днів 19 628 2 897 147 1 166 48 - 23 886 

8-30 днів 8 499 1 533 203 - 66 13 10 314 
91-180 днів 
> 180днів 

573 
1 850 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

573 
1 850 

        
        Кредити, зменшення 

корисності яких 
визначено на 
сукупній основі 

29 081 987 518 - 3 848 5 842 40 276 

        
        0 днів 16 958 30 78 - 3 598 5 842 26 506 

1-7 днів 302 - - - - - 302 
8-30 днів 1 739 - - - 2 - 1 741 
31-60 днів 1 495 146 185 - 155 - 1 981 
61-90 днів 1 197 198 67 - 14 - 1 476 
91-180 днів 3 835 294 146 - 44 - 4 319 

    > 180 днів 3 555 319 42 - 35 - 3 951 

        
        Кредити, зменшення 

корисності яких 
визначено на 
індивідуальній 
основі 

122 352 16 054 - - 65 - 138 471 

        
        0 днів 37 371 466 - - - - 37 837 

1-7 днів 1 632 - - - - - 1 632 
8-30 днів 6 898 854 - - - - 7 752 
31-60 днів 2 913 3 357 - - - - 6 270 
61-90 днів 1 500 1 479 - - - - 2 979 
91-180 днів 14 797 1 171 - - - - 15 968 
> 180 днів 57 241 8 727 - - 65 - 66 033 

        
        Всього 1 270 369 311 646 23 066 12 219 18 391 15 922 1 651 613 
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Аналіз кредитної якості непогашених кредитів станом на 31 грудня 2011 року є таким:  
 

 

 
Бізнес-
кредити 

 
Сільсько-

господарсь
кі кредити 

Кредити на 
поліпшен-

ня 
житлових 

умов 

 
Фінан-
совий 
лізинг 

 
Спожив-

чі 
кредити 

 
Інші 

кредити 

 
 

Всього 

        Не прострочені і 
такі, що їх 
корисність не 
зменшилась 1 131 072 277 252 25 135 13 223 8 038 4 254 1 458 974 
        

        Прострочені, але 
корисність яких не 
зменшилась 36 671 4 344 226 - 77 7 41 325 
        
        1-7 днів 18 465 890 119 - 24 - 19 498 

8-30 днів 18 206 3 454 107 - 53 7 21 827 

        
        Кредити, зменшення 

корисності яких 
визначено на 
сукупній основі 14 438 60 653 - 3 865 6 429 25 445 
        
        0 днів 5 529 60 121 - 3 774 6 419 15 903 

1-7 днів 433 - - - - - 433 
8-30 днів 172 - - - - - 172 
31-60 днів 2 878 - 110 - 27 - 3 015 
61-90 днів 1 603 - 169 - 52 10 1 834 
91-180 днів 3 823 - 253 - 12 - 4 088 

        
        Кредити, зменшення 

корисності яких 
визначено на 
індивідуальній 
основі 264 171 15 384 - - 6 584 12 653 298 792 
        
        0 днів 68 319 4 312 - - 6 530 12 653 91 814 

1-7 днів 1 554 - - - - - 1 554 
8-30 днів 3 891 623 - - - - 4 514 
31-60 днів 9 366 1 186 - - - - 10 552 
61-90 днів 12 046 - - - 53 - 12 099 
91-180 днів 18 121 977 - - - - 19 098 
> 180 днів 150 874 8 286 - - 1 - 159 161 

        
        Всього 1 446 352 297 040 26 014 13 223 18 564 23 343 1 824 536 

        
 
Причиною реструктуризації кредиту, як правило, стають економічні труднощі клієнта, які негативно впливають на 
його платоспроможність переважно через значні зміни макроекономічного середовища, у якому клієнти Банку 
наразі здійснюють діяльність. Реструктуризації передує ретельний, точний та індивідуальний аналіз змін у 
платоспроможності клієнта. Рішення щодо реструктуризації кредиту завжди приймається кредитним комітетом і 
має на меті отримання повного погашення кредиту. Якщо кредит реструктуризується, до умов надання кредиту 
вносяться зміни. В іншому випадку ці кредити, умови надання яких були переглянуті, вважалися б 
простроченими або такими, що їх корисність зменшилась. 
 
Банк регулярно аналізує рівень ризику невиконання кредитних зобов’язань, що можуть очікуватись протягом 
певного року на основі минулого досвіду у цій сфері. Очікувані збитки мають значне покриття за рахунок резервів 
під збитки від кредитів. Індивідуально значні кредити перевіряються на предмет зменшення корисності на 
індивідуальній основі (специфічне зменшення корисності). Зменшення корисності індивідуально незначних 
прострочених кредитів визначається на портфельній основі на підставі минулого досвіду збитків (Примітка 13). 
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Наявність прострочення понад 30 днів є індикатором об’єктивної ознаки зменшення корисності. Стосовно 
кредитів, корисність яких не зменшилась, створюються резерви під зменшення корисності на портфельній основі 
на підставі минулого досвіду збитків. 
 
У таблиці нижче наведені ризики за кредитами клієнтам, які були реструктуризовані, станом на 31 грудня 2012 
року: 
 

Кредити 
клієнтам 

Кредитний 
портфель 

Реструктуризовані 
потенційно проблемні 

кредити  

Реструктуризовані 
кредити, корисність 
яких зменшилась 

Всього 
реструктуризовано 

  

  

Реструк-
туризо-

вані 
кредити 

Реструкту-
ризовані 

кредити, % 
від 

кредитного 
портфелю

Реструк-
туризо-

вані 
кредити 

Реструкту-
ризовані 

кредити, % 
від 

кредитного 
портфелю

Реструк-
туризовані 

кредити 

Реструкту-
ризовані 

кредити, % 
від 

кредитного 
портфелю

 
Бізнес-кредити 1 270 369 107 652 8,48% 64 689 5,09% 172 341 13,57% 
Сільсько-
господарські 
кредити 311 646 25 177 8,08% 1 350 0,43% 26 527 8,51% 
Кредити на 
поліпшення 
житлових умов 23 066 185 0,80% 78 0,34% 263 1,14% 
Фінансовий 
лізинг 12 219 9 462 77,44% - 0,00% 9 462 77,44% 
Споживчі 
кредити 18 391 23 0,12% 3 599 19,57% 3 622 19,69% 
Інші 15 922 - 0,00% 5 843 36,70% 5 843 36,70% 

        Всього 1 651 613 142 499 8,63% 75 559 4,57% 218 058 13,20% 

         
У таблиці нижче наведені ризики за кредитами клієнтам, які були реструктуризовані, станом на 31 грудня 2011 
року: 
 

Кредити 
клієнтам 

Кредитний 
портфель 

Реструктуризовані 
потенційно 

проблемні кредити  

Реструктуризовані 
кредити, корисність 
яких зменшилась 

Всього 
реструктуризовано 

  

  

Реструк-
туризо-

вані 
кредити 

Реструкту-
ризовані 

кредити, % 
від 

кредитного 
портфелю

Реструк-
туризо-

вані 
кредити 

Реструкту-
ризовані 

кредити, % 
від 

кредитного 
портфелю

Реструк-
туризовані 

кредити 

Реструкту-
ризовані 

кредити, % 
від 

кредитного 
портфелю 

 
Бізнес-
кредити 1 446 352 176 702 12,22% 79 899 5,52% 256 601 17,74% 
Сільсько-
господарські 
кредити 297 040 3 327 1,12% 4 994 1,68% 8 321 2,80% 
Кредити на 
поліпшення 
житлових 
умов 26 014 299 1,15% 121 0,46% 420 1,61% 
Фінансовий 
лізинг 13 223 9 706 73,40% - 0,00% 9 706 73,40% 
Споживчі 
кредити 18 564 53 0,29% 10 305 55,51% 10 358 55,80% 
Інші 23 343 - 0,00% 19 073 81,71% 19 073 81,71% 

       Всього 1 824 536 190 087 10,42% 114 392 6,27% 304 479 16,69% 
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Згідно з політикою Групи, тільки кредити з дуже низьким рівнем ризику та/або короткострокові кредити можуть 
бути забезпеченими не повністю. Кредити з вищим рівнем ризику завжди покриваються надійним забезпеченням, 
як правило, у вигляді іпотек.  
 
Враховується справедлива вартість забезпечення. Достатній обсяг забезпечення надає Банку впевненості у 
достатньому покритті кредитного ризику, що береться до уваги при визначенні суми резерву на покриття збитків 
від зменшення корисності кредитів. 
 
У таблиці нижче наведена справедлива вартість забезпечення, що покриває кредитний портфель станом на 31 
грудня 2012 року: 
 

 

Бізнес-
кредити 

Сільсько-
господар-

ські 
кредити 

Кредити 
на 

поліпшен-
ня 

житлових 
умов 

Фінан-
совий 
лізинг 

Спожив-
чі 

кредити 

Інші 
кредити 

Всього 

        
Справедлива 
вартість 
забезпечення 

              

- об’єкти житлової 
нерухомості 662 606 27 943 451 - 10 021 20 984 722 005 
- інші об’єкти 
нерухомості 1 149 995 220 287 - - 2 149 1 086 1 373 517 
- грошові депозити 16 343 655 - - 1 973 78 19 049 
- транспортні засоби 601 792 433 965 36 - 900 3 643 1 040 336 
- інші активи 73 281 86 656 - - - - 159 937 

        
        
Всього 2 504 017 769 506 487 - 15 043 25 791 3 314 844 

        
 
 
У таблиці нижче наведена справедлива вартість забезпечення, що покриває кредитний портфель станом на 
31 грудня 2011 року: 
 

 

Бізнес-
кредити 

Сільсько-
господар-

ські 
кредити 

Кредити 
на 

поліпшен-
ня 

житлових 
умов 

Фінан-
совий 
лізинг 

Спожив-
чі 

кредити 

Інші 
кредити 

Всього 

        
Справедлива 
вартість 
забезпечення 

              

- об’єкти житлової 
нерухомості 773 513 24 602 2 397 1 763 10 496 27 125 839 896 
- інші об’єкти 
нерухомості 1 353 130 213 764 - 3 720 2 246 1 086 1 573 946 
- грошові депозити 15 037 1 200 - - 883 633 17 753 
- транспортні засоби 574 529 413 453 987 - 1 209 5 537 995 715 
- інші активи 92 403 79 704 - - - - 172 107 

        
        
Всього 2 808 612 732 723 3 384 5 483 14 834 34 381 3 599 417 

        
 
Згідно з політикою Групи стосовно обліку стягнутого майна, усі товари, отримані від клієнтів унаслідок 
невиконання ними кредитних зобов’язань, повинні продаватися третім сторонам, щоб уникнути конфлікту 
інтересів через встановлення для забезпечення вартості, нижчої за ринкову. Крім цього, стягнуте майно 
продається за найвищою можливою вартістю, як правило, шляхом публічного аукціону, і будь-яка сума, що 
залишається після виплати основної суми заборгованості, нарахованих відсотків та пені, зараховується на 
рахунок клієнта. Стягнуте майно переважно включає землю та будівлі (Примітка 41). 
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51)   Фінансові ризики 
 
Ризик контрагентів і емітентів 
  
Метою управління ризиком контрагентів і емітентів є уникнення збитків, які виникають внаслідок неспроможності 
контрагентів (наприклад, комерційних банків) виконати свої зобов’язання перед Банком. Цей тип ризику 
поділяється на: 

• ризик втрати основної суми – тобто ризик втрати суми, наданої контрагенту, в результаті її непогашення 
в повному обсязі у встановлений час (дефолт контрагента); 

• ризик заміщення – тобто ризик втрат, понесених в результаті заміщення угоди на ринку на еквівалентну; 
• ризик розрахунків – ризик понесення збитку у зв’язку з невиконанням контрагентом зобов’язання з 

поставки активів згідно з умовами договору; 
• ризик емітента – можливість отримання збитків внаслідок невиконання зобов’язань емітентом цінних 

паперів. 
 
Ризик контрагентів і емітентів перш за все виникає внаслідок потреби Банку (а) в інвестуванні ліквідних коштів, 
(б) у проведенні операцій з іноземними валютами чи (в) у придбанні засобів хеджування позицій під ризиком. 
Ліквідні кошти розміщуються на міжбанківському ринку на дуже короткий строк, як правило до одного місяця. 
Операції з іноземними валютами мають менші строки виконання, як правило впродовж доби. 
  
Крім цього, кошти розміщені в Національному банку України також характеризуються певним рівнем ризику. По-
перше, Банк має кореспондентські рахунки в гривнях, відкриті в Національному банку України. По-друге, НБУ 
вимагає від фінансових установ утримувати певний обсяг обов’язкових резервів на спеціальних рахунках, розмір 
яких залежить від: 

(a) розміру депозитів клієнтів; 
(б) суми коштів в іноземній валюті, позичених з-за кордону на строк менший ніж 6 місяців (крім позикових 

коштів, отриманих від наддержавних установ); 
(в) обсягу кредитів у іноземній валюті, наданих клієнтам, що не отримують регулярного доходу в іноземній 

валюті (Примітка 32). 
Банк не може уникнути цього ризику, але моніторить його рівень на постійній основі. 
 
Ризик контрагентів і емітентів контролюється у відповідності до Політики з управління ризиком контрагентів 
Групи «ПроКредит», яка визначає процедуру відбору контрагентів/емітентів та процес встановлення лімітів, а 
також Політикою проведення казначейських операцій Групи «ПроКредит», яка визначає перелік дозволених 
операцій та правила їх проведення. Загальний принцип полягає в тому, що тільки великі системні міжнародні 
банки (та їх дочірні структури в Україні) і найнадійніші місцеві банки (переважно найбільші державні банки) з 
гарними репутацією та фінансовим станом можуть виступати як контрагенти. Крім того, існує обмеження на 
максимальний розмір ліміту, який може бути встановлений Банком самостійно  - 10% регулятивного капіталу для 
банків з країн, що не є членами ОЕСР, і 25% для банків з країн-членів ОЕСР. Вищі ліміти підлягають 
затвердженню Комітетом з управління активами та пасивами Групи (КУАП Групи). 
Ліміт для кожного з контрагентів затверджується на Комітеті з управління активами та пасивами Банку, 
ґрунтуючись на основі ретельного аналізу, який проводиться відділом ризик-менеджменту Банку у співпраці з 
Казначейством.  
 
Політика Групи забороняє Банку проводити будь-які спекулятивні інвестиції та торгові операції. Проте для цілей 
інвестування ліквідних коштів Банк може купувати (та утримувати) цінні папери (включаючи облігації внутрішньої 
державної позики, випущені урядом і депозитні сертифікати Національного банку України). Ризик емітентів 
контролюється положеннями консервативної Політики проведення казначейських операцій Банку, яка 
розроблена на основі Політики проведення казначейських операцій Групи «ПроКредит». Протягом 2012 року 
Банк не інвестував кошти в жодні цінні папери, крім цінних паперів, випущених урядом.  
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У таблиці нижче наведено аналіз типів контрагентів та емітентів, із якими Банк здійснює операції: 
 

 Примітка 2012 
% 

регулятивного 
капіталу 

2011 
% 

регулятивного 
капіталу 

      
Групи банків  256 626 91,5 292 248 90,5 
   Україна 32,35 64 486 23,0 140 028 43,4 
   Банки країн-членів ОЕСР 32,35 188 739 67,3 149 649 46,3 
   Банки країн, що не є 
членами ОЕСР 32 3 401 1,2 2 571 0,8 
Національний банк України  157 681 56,3 135 485 41,9 
   Обов’язкові резерви 33 103 248 36,8 100 588 31,1 
   Інша заборгованість 32 54 432 19,5 34 897 10,8 
Уряд  34, 38 65 325 23,3 0 0,0 
      
      
Всього  479 632 171,1 427 733 132,4 
 
Міжбанківські депозити, міжбанківські кредити, операції з іноземними валютами та операції з похідними 
фінансовими інструментами проводяться з банками, які можна поділити на банки з країн-членів ОЕСР і банки з 
країн, що не є членами ОЕСР. Ризик розподіляється між трьома банківськими групами країн-членів ОЕСР, 
однією банківською групою з країни, що не є членом ОЕСР (Росія), і чотирма українськими банками, що є 
переважно членами провідних банківських груп країн-членів ОЕСР. 
 
У таблиці нижче наведено розподіл ризиків, пов’язаних із центральним банком та урядом, у розрізі валют: 
 
     

 Гривня Дол. США Євро Всього 
     

Національний банк 
України 116 520 24 891 16 270 157 681 
   Обов’язкові резерви 62 088 24 891 16 270 103 249 
   Інші кошти 54 432 - - 54 432 
Уряд   45 135 20 190 - 65 325 
     
     
Всього 161 655 45 081 16 270 223 006 

     
 

У таблиці нижче наведено розбивку ризику контрагентів і емітентів Банку за продуктами: 

     
 2012 % 2011 % 
     
«Ностро» рахунки 152 613 36% 89 804 23% 
Міжбанківські депозити 104 014 25% 202 444 51% 
Цінні папери 65 325 15% 0 0% 
Обов’язкові резерви 103 248 24% 100 588 26% 
     
Всього 425 200 100% 392 836 100% 
     
 
Станом на 31 грудня 2012 року діючі угоди на міжбанківському ринку були укладені на строк до одного місяця 
включно.  
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Валютний ризик 
 
Активи та зобов’язання Банку деноміновані в більш, ніж одній валюті. Якщо активи та зобов’язання в одній 
окремій валюті не співпадають, Банк наражається на потенційний ризик втрат за умови несприятливої зміни 
обмінних курсів – має відкриту валютну позицію.  
 
Незважаючи на спроби Національного банку України та уряду зменшити рівень доларизації економіки та 
стимулювати операції в гривні, іноземна валюта все ще активно використовується. З одного боку, значна 
частина заощаджень населення зберігається у валюті, що є результатом девальваційних очікувань населення в 
середньо- та довгостроковій перспективі. З іншого боку, вітчизняна економіка є в значній мірі відкритою, і кредити 
в іноземній валюті широко розповсюджені (наприклад, для фінансування імпортних операцій), хоча і заборонені 
для деяких категорій клієнтів. Тому іноземна валюта й досі відіграє ключову роль у діяльності Банку. 
 
Управління валютним ризиком контролюється Політикою управління валютним ризиком Групи. Дотримання 
Банком цієї Політики постійно контролюється Підрозділом з управління ринковими ризиками Групи, а рішення 
щодо внесення змін та виключень до цієї Політики приймаються Комітетом управління ризиками Групи та КУАП 
Групи. 
 
Казначейство Банку відповідальне за постійний моніторинг змін валютних курсів та подій на валютних ринках. 
Цей підрозділ також щоденно визначає валютні позиції Банку. Загалом, усі валютні позиції повинні бути закриті 
до кінця дня; довгі чи короткі позиції для спекулятивних цілей заборонені в принципі. Згідно з політикою Групи, 
похідні фінансові інструменти можуть використовуватись тільки для цілей хеджування для закриття валютних 
позицій Банку (хоча іноді вони надаються як послуги клієнтам і використовуються для цілей підтримки 
ліквідності). Перелік дозволених валютних деривативів обмежений валютними форвардами (включаючи 
безпоставочні форварди) і валютними свопами. Валютний ризик Банку щоденно контролюється відділом ризик-
менеджменту Банку. 
 
Звіти про події на валютних ринках і валютні позиції регулярно подаються до КУАП Банку, який уповноважений 
приймати стратегічні рішення стосовно казначейських операцій. У випадках, коли існує потреба у внесенні 
виключень до політики Групи, або у випадках порушень встановлених Групою лімітів відділ ризик-менеджменту 
Банку звітує про це КУАП Групи чи Комітету управління ризиками Групи та пропонує вжиття відповідних заходів.  
 
Банк намагається закривати валютні позиції та управляє валютним ризиком так, щоб відкриті валютні позиції 
завжди залишалися в межах встановлених значень. Для цілей управління валютним ризиком Банк запровадив 
два рівні контролю: ліміт та індикатори раннього реагування. Ліміт обмежує розмір загальної відкритої валютної 
позиції Банку 10%-ма відсотками регулятивного капіталу. Індикатори раннього реагування (5% регулятивного 
капіталу для відкритої валютної позиції у будь-якій валюті та 7,5% для загальної відкритої валютної позиції) 
дозволяють виявити ситуації, коли слід негайно вжити відповідних заходів для коригування відкритої валютної 
позиції та запобігти можливому порушенню ліміту. 
 
На відкриту валютну позицію Банку також впливають особливі вимоги НБУ. Національний банк України 
встановив особливі норми розрахунку відкритої валютної позиції для місцевих банків, які примушують банки із 
значною сумою резервів на покриття збитків від зменшення корисності кредитів, деномінованих в іноземній 
валюті, утримувати короткі відкриті валютні позиції у еквівалентних обсягах. Незважаючи на цю вимогу, Банку 
вдалося закрити свою коротку відкриту валютну позицію для доларів США та навіть досягти обмеженого розміру 
довгої валютної позиції в кінці 2012 року. Цього вдалося досягти за рахунок купівлі державних облігацій, 
індексованих до долара США, а також (частково) шляхом списань кредитів згідно з національними обліковими 
нормами. 
 
У таблиці нижче наведено розподіл статей звіту про фінансовий стан Банку в розрізі іноземних валют, які є 
суттєвими для здійснення операційної діяльності (євро і долар США), станом на 31 грудня 2012 року: 
 

 Євро Дол. США Інші валюти 

    
Активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 598 170 634 5 475 
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток - 44 000 - 

Заборгованість інших банків - 71 704 - 
Кредити та аванси клієнтам 133 579 505 330 - 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 174 20 190 - 

    
    
Всього активів 178 351 811 858 5 475 
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Зобов’язання    
Кошти клієнтів 174 209 498 184 3 627 
Інші позикові кошти - 253 489 - 
Інші фінансові зобов’язання 1 300 403 27 
Субординований борг - 48 351 - 

    
    
Всього зобов’язань 175 509 800 427 3 654 

    
        
Чиста позиція 2 842 11 431 1 820 

    
        
Кредитні зобов’язання  10 443 4 090 - 

    
 
 
У таблиці нижче наведено розподіл статей звіту про фінансовий стан Банку в розрізі іноземних валют, що є 
суттєвими для здійснення операційної діяльності, якими є євро і долар США, станом на 31 грудня 2011 року: 
 
 

 Євро Дол. США Інші валюти 

    
Активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти 55 736 111 618 4 320 
Заборгованість інших банків 30 896 167 940 - 
Кредити та аванси клієнтам 89 966 733 777 - 
Інші фінансові активи 325 - - 

    
    
Всього активів 176 923 1 013 335 4 320 

    
    
    
    
Зобов’язання    
Кошти клієнтів 173 528 586 216 2598 
Інші позикові кошти - 341 304 - 
Інші фінансові зобов’язання 222 256 6 
Субординований борг - 112 258 - 

    
    
Всього зобов’язань 173 750 1 040 034 2 604 

    
        

    
        
Чиста позиція 3 173 (26 699) 1 716 

    
        
Кредитні зобов’язання  10 470 6 006 250 

    
 
Для оцінки валютного ризику Банк щомісячно здійснює аналіз на основі методики вартості з урахуванням ризику 
(VaR). Базовий період для розрахунку встановлено як один рік, а строк для аналізу історичної інформації – п’ять 
років. Кореляційний ефект включений до аналізу шляхом врахування паралельних історичних зсувів валютних 
курсів для кожної з валют, у яких Банк має значні валютні позиції (тобто, долар США та євро). Результати 
наведено у таблиці нижче: 
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 2012 2011 
      
Максимальний збиток (VaR), 99% довірчий інтервал (1 563) (19 617) 
Середній збиток у разі перевищення довірчого інтервалу (1 750) (20 231) 

   
 
Загалом у 2012 році Банк утримував валютний ризик на низькому рівні, навіть незважаючи на обмеження 
унаслідок регуляторних вимог до розрахунку відкритої валютної позиції.  
 
Процентний ризик 
 
Процентний ризик виникає внаслідок структурних відмінностей між строками погашення активів і строками 
погашення зобов’язань (наприклад у випадку, якщо кредит зі строком погашення 3 роки та фіксованою 
процентною ставкою фінансується за рахунок депозиту зі строком погашення 6 місяців, Банк наражається на 
ризик скорочення процентної маржі Банку в разі зростання відсоткових ставок на ринку, оскільки за півроку 
депозит буде заміщений іншим, більш дорогим, тоді як ставка по кредиту залишиться незмінною).  
 
Більшість поточних кредитів Банку видані під фіксовану процентну ставку. А враховуючи той факт, що середній 
строк погашення кредитів перевищує строк, на який розміщуються депозити клієнтів, можна відзначити, що Банк 
наражається на зазначений вище процентний ризик. З огляду на те, що фінансові інструменти для зменшення 
процентного ризику (інструменти хеджування) не були доступні на українському ринку, ситуація вимагала від 
Банку здійснення ретельного контролю за рівнем процентного ризику.  
 
Підхід Банку до оцінки та управління процентним ризиком ґрунтується на Політиці управління процентним 
ризиком Групи.  
 
Основний показник управління процентним ризиком оцінює потенційний вплив на економічну вартість усіх 
активів та зобов’язань. Цей показник аналізує можливий збиток, що може бути понесений Банком у разі 
несприятливих змін («шоків») процентної ставки за активами та зобов’язаннями. Для євро та долара США 
передбачається паралельна зміна процентної ставки на +/- 2 відсоткових пункти. Для гривні відсотковий шок 
визначається на основі історичного досвіду коливань процентної ставки протягом останніх п’яти років і досягає 
10 відсоткових пунктів. Потенційний економічний вплив на звіт про фінансовий стан Банку не повинен 
перевищувати 10% регулятивного капіталу. Індикатор раннього реагування встановлений на рівні 5% для кожної 
з валют, що забезпечує завчасне попередження потенційно загрозливої ситуації.  
 
Також регулярно аналізується можливий вплив процентного ризику на очікуваний прибуток Банку протягом 
наступних трьох місяців. Це демонструє можливий вплив процентного ризику на звіт про прибутки та збитки у 
короткостроковій перспективі. 
 
Відхилення від Політики управління процентним ризиком Групи і порушення лімітів процентних ставок повинні 
погоджуватись Комітетом управління ризиками Групи. 
 
Процентний ризик постійно розглядається на Комітеті з управління ринковими ризиками Банку. Показники також 
доводяться до відома Комітету управління ризиками Групи. 
 
Щоб обмежити рівень процентного ризику, Банк здійснює таку тарифну політику, яка має на меті узгодити 
структуру активів та пасивів чутливих до змін процентної ставки. Також Банк збільшує частку кредитів з 
плаваючою процентною ставкою в загальному кредитному портфелі.  
 
Основним індикатором процентного ризику є вплив на економічну вартість Банку. Цей показник оцінює вплив 
вхідного процентного шоку на всі балансові (та позабалансові) статті, чутливі до змін процентної ставки, та 
показує зміну розміру економічного капіталу Банку в разі змін процентної ставки. Як зазначено вище, розрахунок 
впливу на економічну вартість ґрунтується на різних паралельних змінах у кривих процентної ставки. Для долара 
США та евро застосовується зміна у +2 відсоткових пункти.; для гривні така зміна визначається на умовах 
історичного найгіршого сценарію (+10,0 відсоткових пунктів та +15,34 відсоткових пункти для процентних ставок, 
пов’язаних із клієнтським ринком та ринком капіталу відповідно). 
 
Банк закінчив 2012 рік зі співвідношенням впливу на економічну цінність та капіталу на рівні 8,8% (2011: 3,9%) 
при ліміті 10,0%. Враховуючи цей показник, а також інші існуючі показники та тенденції у змінах балансових 
статей чутливих до зміни процентної ставки, рівень процентного ризику Банку оцінюється як середній. 
 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності у вузькому значенні (ризик неплатоспроможності) – це ризик того, що Банк не зможе повністю 
або своєчасно виконати свої поточні та майбутні платіжні зобов’язання. Ризик ліквідності у більш широкому 
значені (ризик фондування) – це ризик настання таких умов, коли довгострокове фінансування стане 
недоступним або може бути отримано тільки за підвищеними процентними ставками. 
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Система управління ризиком ліквідності Банку пристосована до особливостей бізнес-моделі Банку.  
 
Так, бізнес-модель Банку базується на кредитуванні великої кількості малих та середніх підприємств (що означає 
високу диверсифікацію кредитного портфеля). Такий підхід гарантує постійне джерело надходження ліквідних 
ресурсів за рахунок погашення частини кредитного портфеля, особливо враховуючи відсутність суттєвих 
концентрацій ліквідності (як наслідок переважно ануїтетної форми погашення кредитів та відносно низького рівня 
проблемної заборгованості). 
 
З іншого боку, кредитний портфель фінансується з двох основних джерел: у гривні - переважно за рахунок коштів 
клієнтів, а у валюті – за рахунок коштів клієнтів та кредитів міжнародних фінансових організацій.  
 
Враховуючи тенденцію до скорочення обсягу коштів, залучених в іноземній валюті, залежність Банку від ринку 
капіталу можна оцінити як низьку. 
 
КУАП Банку визначає стратегію стосовно управління ліквідністю Банку і встановлює ліміти ризику ліквідності. 
Казначейство Банку здійснює щоденне управління ліквідністю Банку і відповідає за виконання рішень КУАП. 
Дотримання стратегій, політик та лімітів регулярно контролюється відділом ризик-менеджменту Банку.  
 
Стандарти, які застосовуються Банком у сфері управління ліквідністю, ґрунтуються на регулятивних вимогах та 
Політиці управління ризиком ліквідності Групи та Політиці проведення казначейських операцій Групи. Порушення 
лімітів і виключення до цих Політик погоджуються Комітетом управління ризиками Групи. 
 
Казначейство Банку контролює ліквідність на щоденній основі з застосуванням методу, який базується на  аналізі 
майбутніх грошових потоків. Такий метод дає реалістичну картину очікуваної зміни ліквідності. Він включає 
припущення стосовно змін основних статей активів та пасивів Банку і допомагає спрогнозувати показники ризику 
ліквідності. 
 
Основним інструментом оцінки ризику ліквідності є прогнозний аналіз розривів ліквідності, який показує структуру 
договірних строків погашення активів та зобов’язань і визначає майбутні потреби у фінансуванні. Для врахування 
різних варіантів розвитку подій передбачено використання декількох сценаріїв – починаючи з оцінки майбутньої 
ліквідності за нормальної ринкової ситуації, і закінчуючи аналізом рівня ліквідності Банку при реалізації 
найгіршого можливого сценарію (стрес-тестування).  
 
З метою аналізу ризику ліквідності, Банк, на постійній основі, використовує наступні показники та індикатори: 
а) регулятивні нормативи, які стосуються рівня ліквідності; 
б) аналіз розривів ліквідності за строками; 
в) обсяг високоліквідних ресурсів за кожною з основних валют; 
г) індикатор достатності ліквідності (основний показник достатньості короткострокової ліквідності. Порівнює суми 
наявних високоліквідних активів та зобов’язань, погашення яких передбачається впродовж наступних 30 днів. 
Банк підтримує це співвідношення на рівні не нижче за 1, що означає, що Банк завжди має достатньо коштів для 
погашення зобов’язань, погашення яких передбачається впродовж наступних 30 днів); 
д) індикатор запозичень на міжбанківському ринку; 
е) індикатор залучення міжбанківських кредитів на умовах овернайт. 
 
До цього переліку додаються індикатори раннього реагування, основним з яких є показник рівня високоліквідних 
активів, який співвідносить такі активи з депозитами клієнтів. 
 
Банк також аналізує власну ліквідність із більш структурної точки зору, враховуючи розриви ліквідності більш 
пізніх періодів і додаткові джерела потенційної ліквідності. Ліквідність також враховує кредитні лінії, що можуть 
бути залучені Банком із деякою затримкою в часі, та менш ліквідні активи, що потребують певного часу на 
ліквідацію.  
 
Політика управління ризиком ліквідності Групи визначає ряд індикаторів раннього реагування. Так, якщо показник 
високоліквідних активів стає нижчим за 20%, або якщо з’являється розрив короткострокової ліквідності, або якщо 
концентрація депозитів (частка 10 найбільших вкладників) перевищує 20%, КУАП Банку та КУАП Групи або 
Комітет управління ризиками Групи залучаються до прийняття рішень стосовно вжиття відповідних заходів. 
 
З метою підтримання ліквідності Банку навіть у стресових ситуаціях, визначаються потенційні потреби в 
ліквідності для стресових сценаріїв розвитку подій. На основі результатів такого аналізу, КУАП визначає суму 
необхідного резерву ліквідності Банку. Основним резервом ліквідності Банку є кредитна лінія стенд-бай, надана 
Банку ПроКредит Холдингом АГ та Ко КГаА. У 2012 році сума цієї кредитної лінії складала 11,0 млн. дол. США. 
Основне її призначення - використання коштів для покриття очікуваних розривів ліквідності. 
 
Банк також прагне диверсифікувати джерела фінансування. Концентрація частки найбільших вкладників 
контролюється з метою уникнення залежності від ряду найбільших вкладників. Згідно з внутрішніми політиками 
Банку, концентрація вкладників вважається значною, якщо депозити 10-ти найбільших вкладників перевищують 
20% загального обсягу депозитів клієнтів. Це попереджувальний сигнал, який вказує на необхідність обговорення 
заходів щодо зменшення концентрації в депозитному портфелі. Відповідні рішення приймаються на КУАП Банку 
та доводяться до відома Комітету управління ризиками Групи. 
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Банк також прагне мінімізувати свою залежність від міжбанківського ринку. Політики Групи «ПроКредит» 
передбачають, що загальна сума міжбанківських зобов’язань не повинна перевищувати 40% від обсягу 
залучених коштів, а фінансування на умовах «овернайт» не повинно перевищувати 4% загальних зобов’язань.  
 
У 2012 році рівень ліквідності Банку залишався на дуже високому рівні. Цьому сприяли наступні чинники: 

• В іноземній валюті: об’єм погашення кредитного портфелю був сталим (тоді як обсяг кредитного 
портфелю у валюті продовжував скорочуватися), тоді як можливості реінвестування вільних валютних 
коштів залишалися обмеженими. Перелік напрямків фінансування включав надання кредитів юридичним 
особам, розміщення коштів на місцевому грошовому ринку та інвестиції в державні облігації, 
деноміновані у доларах США. Зважаючи на такі обмежені можливості, Банк проводив політику щодо 
скорочення обсягу коштів, залучених в іноземній валюті (за рахунок тарифної політики). Проте, рівень 
ліквідності в доларах США все ще залишався дуже високим протягом 2012 року. 

• В гривні: починаючи з листопада 2012 року спостерігався значний притік коштів клієнтів, викликаний, 
насамперед, зниженням девальваційних настроїв у суспільстві, як результат політики Національного 
банку України, спрямованої на підтримку стабільного валютного курсу. 

 
Протягом року Банк дотримувався усіх лімітів ліквідності – як внутрішньої, так і зовнішньої, - зокрема 
нормативних показників ліквідності, встановлених Національним банком України. У таблиці нижче наведено 
перелік ключових показників ліквідності Банку: 
 
Показник ліквідності Обмеження  2012 2011 
       
Нормативи ліквідності    
Норматив миттєвої ліквідності (H4) не нижче за 20,0% 36,29% 26,90% 
Норматив поточної ліквідності (H5) не нижче за 40,0% 66,88% 62,20% 
Норматив короткострокової ліквідності (H6) не нижче за 60,0% 80,60% 82,90% 
    
Показники внутрішньої ліквідності    
Показник достатньої ліквідності не нижче за 1,0 2,4 2,6 
Показник міжбанківських зобов’язань  не вище за 40,0% 0,00% 0,00% 
Показник фінансування «овернайт» не вище за 4,0% 0,00% 0,00% 
    
 
З огляду на дуже високий поточний рівень ліквідності Банку та позитивну динаміку розвитку депозитного 
портфеля в гривні, рівень ризику ліквідності Банку оцінюється як низький. 
 
У таблиці нижче наведено аналіз недисконтованих грошових потоків для фінансових зобов’язань Банку за 
договірними строками погашення станом на 31 грудня 2012 року. Договірний строк до погашення, що залишився, 
визначений як період між звітною датою і затвердженою договором датою погашення зобов’язання або датою 
часткового погашення зобов’язання за договором. 
 

 
До 

1 місяця 
1 - 3 

місяці 
3 - 12 

місяців 
1 - 2 
роки 

2 - 5 
років 

Понад 5 
років Всього 

         
Зобов’язання           
Кошти клієнтів 1 037 329 189 853 368 337 10 998 2 742 7 301 1 616 560 
Боргові цінні папери, 
емітовані банком - 3 366 10 09 13 464 106 733 - 133 661 

Інші позикові кошти 140 - 73 915 105 402 89 318 - 268 775 
Субординований борг - - 3 003 9 012 33 113 27 762 72 890 
Інші фінансові зобов’язання 5 518 - - - - - 5 518 

        
   

    
 Всього потенційних 

майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов’язаннями  1 042 987 193 219 455 353 138 876 231 905 35 063 2 097 404 
        
        
Позабалансові зобов’язання 6 305 - - - - - 6 305 
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У таблиці нижче наведено аналіз недисконтованих грошових потоків для фінансових зобов’язань Банку за 
договірними строками погашення, що залишились, станом на 31 грудня 2011 року.  
 

 
До 

1 місяця 
1 - 3 

місяці 
3 - 12 

місяців 
1 - 2 
роки 

2 - 5 
років 

Понад 
5 років Всього 

        
Зобов’язання        
Кошти клієнтів 982 972 121 111 436 469 12 833 2 860 7 975 1 564 220 
Боргові цінні папери, 
емітовані банком - 3 366 10 098 13 464 120 196 - 147 124 

Інші позикові кошти - - 76 036 142 990 148 324 - 367 350 
Субординований борг 4 266 - 6 079 10 327 115 889 29 613 166 174 
Інші фінансові зобов’язання 4 155 - - - - - 4 155 

        
        Всього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов’язаннями 991 393 124 477 528 682 179 614 387 269 37 588 2 249 023 
        
        
Позабалансові зобов’язання 11 099 - - - - - 11 099 
        
 
Оскільки на практиці майбутні грошові потоки відрізняються від договірних умов (наприклад, незважаючи на 
можливість зняти всі кошти з поточних рахунків клієнтів протягом одного дня, як правило, в цілому на них 
підтримується відносно сталий залишок), Банк застосовує ряд припущень для побудови очікуваного сценарію, 
особливо щодо зняття коштів із депозитів.  
 
Ключові припущення, які використовуються для розрахунку показників ліквідності, включають: 

• 50% міжбанківських зобов’язань, що згідно з договором підлягають погашенню за першою вимогою; 
будуть погашені у наступному за звітною датою місяці, а решта 50% - протягом наступних трьох місяців 

• 20% депозитів клієнтів, що згідно з договором підлягають погашенню за першою вимогою, будуть 
погашені у наступному місяці, а решта 80% - пізніше; 

• 5% обсягу банківських гарантій буде виконано Банком, протягом наступного за звітною датою місяця; 
• 20% кредитних ліній, що відкриті Банком для клієнтів, але наразі не використані, будуть використані 

протягом місяця, наступного за звітною датою. 
 
Метою Банку є постійна наявність достатньої ліквідності для обслуговування усіх можливих зобов’язань 
протягом наступного місяця. З технічної точки зору це означає, що наявні у Банка активи завжди повинні 
перевищувати можливі зобов’язання, згідно з зазначеними вище припущеннями.  
 
У таблиці нижче наведено результати застосування такого підходу до оцінки ризику ліквідності і показано 
розподіл пов’язаних із ліквідністю позицій у розрізі певних облікових періодів станом на 31 грудня 2012 року. 
Розподіл базується на внутрішній моделі управління ліквідністю Банку, яка враховує основні очікувані грошові 
потоки за основним боргом фінансових інструментів (без врахування майбутніх нарахованих відсотків). 
 

 До 
1 місяця 

1 - 3 
місяці 

3 - 6 
місяців 

7 - 12 
місяців 

Понад  
1 рік Всього 

       Активи       
Грошові кошти в касі 105 379 - - - - 105 379 
Залишки на рахунку в НБУ з 
обмеженим використанням коштів 
(депозит обов’язкових резервів) 

103 191 - - - - 103 191 

Залишки на рахунку в НБУ (крім 
депозиту обов’язкових резервів) 54 432 - - - - 54 432 

Кореспондентські рахунки та 
депозити «овернайт» в інших банках 145 772 - - - - 145 772 

Державні облігації 45 135 - - - 20 190 65 325 
Короткострокові розміщення коштів в 
інших банках 103 944 - - - - 103 944 

Кредити та аванси клієнтам 78 031 173 524 203 713 410 632 682 272 1 548 172 
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Всього активів 635 884 173 524 203 713 410 632 702 462 2 126 215 
 
Невикористані невідкличні безумовні 
кредитні зобов’язання 

87 923 - - - - 87 923 

       
       
Всього 723 807 173 524 203 713 410 632 702 462 2 214 138 
       
       
Зобов’язання       
Кошти клієнтів (крім строкових 
депозитів) 182 565 36 513 54 770 109 539 529 439 912 826 

Інші позикові кошти (зобов’язання 
перед «ПроКредит Холдинг») 46 - - - - 46 

Інші позикові кошти (крім зобов’язань 
перед «ПроКредит Холдинг») - - 48 846 17 762 182 182 248 790 

Кошти клієнтів (строкові депозити) 112 725 181 985 138 577 196 101 19 144 648 532 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком - - 100 000 - - 100 000 

Субординований борг - - - - 48 278 48 278 

       
       
Всього зобов’язань 295 336 218 498 342 193 323 402 779 043 1 958 472 
       
Невикористані зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням 6 305 - - - - 6 305 

       
       
Всього 301 641 218 498 342 193 323 402 779 043 1 964 777 
       

       Очікуваний кумулятивний розрив 
ліквідності 422 166 377 192 238 712 325 942 249 361  

       
Показник достатньої ліквідності 2,4          
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Дані розподілу пов’язаних із ліквідністю позицій у розрізі певних облікових періодів станом на 31 грудня 2011 року 
наведені в таблиці нижче: 

 До 
1 місяця 

1 - 3 
місяці 

3 - 6 
місяців 

7 - 12 
місяців 

Понад  
1 рік Всього 

       Активи       
Грошові кошти в касі 98 866 - - - - 98 866 
Залишки на рахунку в НБУ з 
обмеженим використанням коштів 
(депозит обов’язкових резервів) 

100 512 - - - - 100 512 

Залишки на рахунку в НБУ (крім 
депозиту обов’язкових резервів) 34 899 - - - - 34 899 

Кореспондентські рахунки та 
депозити «овернайт» в інших банках 90 165 - - - - 90 165 

Короткострокові розміщення коштів в 
інших банках 186 306 15 980 - - - 202 286 

Кредити та аванси клієнтам 77 837 178 476 212 257 397 660 759 758 1 625 988 

       
       
Всього активів 588 585 194 456 212 257 397 660 759 758 2 152 716 

       Невикористані невідкличні безумовні 
кредитні зобов’язання 87 888 - - - - 87 888 

       
       
Всього 676 473 194 456 212 257 397 660 759 758 2 240 604 
       

       
Зобов’язання       
Кошти клієнтів (крім строкових 
депозитів) 

180 274 45 070 45 070 45 070 585 900 901 384 

Інші позикові кошти (зобов’язання 
перед «ПроКредит Холдинг») 136 - - 21 229 - 21 365 

Інші позикові кошти (крім зобов’язань 
перед «ПроКредит Холдинг») - - 17 753 48 826 170 766 237 345 

Кошти клієнтів (строкові депозити) 67 634 118 489 154 179 227 829 22 747 590 878 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком - - - - 100 000 100 000 

Субординований борг - - - - 112 177 112 177 

       
       
Всього зобов’язань 248 044 163 559 217 002 342 954 991 590 1 963 149 
       
Невикористані зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням 11 099 - - - - 11 099 

       
       
Всього 259 143 163 559 217 002 342 954 991 590 1 974 248 
       

       Очікуваний кумулятивний розрив 
ліквідності 417 330 448 227 443 482 498 188 266 356  

       
Показник достатньої ліквідності 2,6          
       
 
Очікуваний розрив ліквідності вказує на потенційні потреби ліквідності в рамках відповідного періоду, у разі, якщо 
він є від’ємним, і вказує на потенційний надлишок ліквідності, якщо він є позитивним. Цей розрахунок включає 
позитивні показники попередніх періодів. На операційному рівні звіт про розрив ліквідності складено у розрізі 
найбільш суттєвих валют (гривня, долар США та євро).  
 
Загалом, Банк вважає свої джерела фінансування досить диверсифікованими, особливо враховуючи те, що 
значна частина фінансування Банку представлена великою кількістю депозитів клієнтів. З іншого боку, обсяг 
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ресурсів залучених від міжнародних фінансових організацій скоротився в 2012 році, що свідчить про зменшення 
залежності від ситуації на ринку капіталу. 
  
 

52)   Операційний ризик 
 
Операційний ризик вважається важливим ризик-фактором для Банку, враховуючи, що Банк покладається на 
високий ступінь децентралізованої обробки інформації та прийняття рішень. Відповідно до Базельської угоди II, 
ми визначаємо операційний ризик як ризик збитків в результаті недостатніх або помилкових внутрішніх процесів, 
людського фактору, систем та / або зовнішніх подій. У 2009 році Банк запровадив спеціальну Політику  
управління операційними ризиками, і з того моменту постійно її вдосконалює. Принципи, викладені у цьому 
документі, були розроблені для ефективного управління операційним ризиком і відповідають вимогам 
Базельської угоди II до «стандартного підходу» (як зазначено у Розділі 276 «Положення стосовно 
платоспроможності», Німеччина (SolvV)).  
 
Загальна основа управління операційними ризиками є збалансованою системою з наступними ключовими 
компонентами – корпоративною культурою, структурою управління, наявністю політик і процедур щодо оцінки 
ризиків, аналізу та затвердження ризиків нововведень, системою ключових показників ризику і веденням бази 
даних ризикових подій. 
 
Загальними цілями підходу до управління операційними ризиками є:  

- розуміння основних чинників операційних ризиків Банку; 
- спроможність виявляти критичні проблеми якомога раніше; 
- уникнення збитків, спричинених операційними ризиками; 
- забезпечення ефективного використання капіталу Банку. 

 
Для досягнення цих цілей запроваджені спеціальні інструменти і процеси, які є частиною основних компонентів, 
як зазначено вище. Вони представлені в тому порядку, в якому вони використовуються в рамках процесу 
управління операційними ризиками. Цей процес поділяється на етапи виявлення, оцінки, мінімізації ризику, 
моніторингу, документального оформлення та інформування, а також подальшого контролю.  
 

• Виявлення  
– Щорічна оцінка операційного ризику та ризику шахрайства; 
– Процес затвердження нових ризиків; 
– Виявлення ризиків та їх документальне оформлення в Базі даних подій виникнення ризику 

(БДПВР); 
– Спеціальне виявлення потенційних ризиків 

• Оцінка 
– Узгоджені стандарти кількісної оцінки ризиків  

• Мінімізація 
– Запровадження заходів з метою уникнення, зменшення або мінімізації ризиків залежно від 

пріоритетів, питань ефективності та нормативних положень; 
– Передача ризику страховику або іншій стороні 

• Моніторинг і контроль 
– Обов’язок контролю за ризиками осіб, що відповідають за процеси; 
– Ключові показники ризику (КПР) та звіти щодо операційного ризику, розрахунок і контроль 

активів, пов’язаних з ризиками 
• Інформування, розповсюдження, документальне оформлення 

– Рівні розповсюдження для органів управління, регулярне звітування, комітети з питань ризиків; 
– БДПВР, стислі документальні зведення для керівництва стосовно подій виникнення ризиків  

• Випуск таблиць з подальшого контролю для суттєвих планів дій 
– Інструменти подальшого контролю, що використовуються Банком 

 
З метою постійного вдосконалення професійних стандартів Банку в 2011 році Банк продовжив користуватись 
місцевими навчальними програмами, а також програмами регіональних академій та Міжнародної академії 
«ПроКредит» у м. Фюрт, Німеччина. Навчальні програми для кандидатів на управлінські посади включають 
заняття, безпосередньо спрямовані на управління операційними ризиками. Щорічно для всього персоналу, а 
також для нових працівників проводиться тренінг з питань операційних ризиків.  
 
Організація функції управління ризиками 
 
Відповідальність за управління ризиками несе Правління Банку.   
 
Функція управління ризиками покладається на різні організаційних підрозділів, включаючи Управління кредитних 
ризиків та відділ ризик-менеджменту Банку. Відповідальність за управління капіталом та контроль за ринковими 
ризиками несе відділ ризик-менеджменту. Ці організаційні підрозділи звітують Правлінню Банку,  Комітету з 
управління портфельним кредитним ризиком, засідання якого проводяться щомісячно, та Комітету з управління 
ринковими ризиками і Комітету з управління операційними ризиками, засідання яких проводяться щоквартально. 
Ці підрозділи також звітують на Комітеті з управління активами і пасивами. Комітети Банку мають свою 
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спеціалізацію: ринкові ризики розглядаються на КУАП та Комітеті з управління ринковими ризиками; кредитні 
ризики - на Комітеті з управління портфельними кредитними ризиками; операційні ризики - на Комітеті з 
управління операційними ризиками.  
 
Управління ризиками в Банку здійснюється та розробляється, на операційному рівні, відділом ризик-
менеджменту, який є автономним відділом в організації Банку і жодним чином не задіяний в бізнес-операціях 
(наприклад торгових). Відділ ризик-менеджменту регулярно звітує перед відповідними підрозділами з управління 
ризиками ПроКредит Холдингу. 
 
Політики Банку з управління ризиками охоплюють всі категорії ризиків і визначають стандарти, що дозволяють 
завчасно виявляти ризики та належним чином управляти ними. Відділ ризик-менеджменту здійснює регулярний 
моніторинг рівня ризиків з метою переконатися, що кожен з ризиків знаходиться в межах встановлених лімітів, з 
тим, щоб мати достатній капітал для покриття навіть малоймовірних потенційних збитків. 
 
Банком, на квартальній основі, складається також Загальний звіт щодо ризиків, який містить інформацію про 
загальну ситуацію з ризиками Банку. Цей звіт надається місцевим комітетам з управління ризиками та 
відповідним підрозділам з управління ризиками ПроКредит Холдингу. 
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Е. Додаткові примітки 
 

53)   Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Банк використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття 
інформації про неї в розрізі моделей оцінки (Примітка 7): 
 
• Рівень 1: ціни на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання (без будь-яких коригувань) 
• Рівень 2: методи, для яких усі вхідні дані, - що мають істотний вплив на відображувану справедливу вартість, - 

можуть бути відстежені на ринку або безпосередньо, або опосередковано 
• Рівень 3: методи, в яких використовуються вхідні дані - що мають істотний вплив на відображувану 

справедливу вартість, - які не ґрунтуються на спостережуваній ринковій інформації. 
 
У наступній таблиці поданий аналіз фінансових інструментів, представлених у звітності за справедливою 
вартістю, у розрізі рівнів за ієрархією джерел справедливої вартості станом на 31 грудня 2012 року: 
 
 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 
     
Фінансові активи     
Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 424 20 190 - 20 614 

Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток  - 45 135 - 45 135 
     
     
Всього фінансових активів 424 65 325 - 65 749 
     
     
 
У наступній таблиці поданий аналіз фінансових інструментів, представлених у звітності за справедливою 
вартістю, у розрізі рівнів за ієрархією джерел справедливої вартості станом на 31 грудня 2011 року: 
 
 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 
     
Фінансові активи     
     
Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 250 - - 250 

     
     
Всього фінансових активів 250 - - 250 
     
     
 
Банк збільшив обсяг свого портфелю інвестицій, наявних для продажу, що відображаються за первісною вартістю 
у звіті про фінансовий стан. Було придбано ОВДП в дол. США на суму 20 190 тис. грн. та акції “SWIFT” на суму 
174 тис. грн. Внаслідок цього обсяг портфелю наприкінці 2012 року становив 20 614 тис. грн. порівняно зі 250 тис. 
грн. наприкінці 2011 року. 
 
Додатково, були придбані державні облігації індексовані до долара США на суму 45 135 тис. грн. 
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У таблиці нижче порівнюються балансова та справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, не 
відображених у фінансовій звітності Банку за справедливою вартістю, за їх видами. Таблиця не включає 
нефінансові активи та нефінансові зобов’язання. 
 

  2012  2011 

 
Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

     
Фінансові активи     
     
Грошові кошти та їх еквіваленти  300 363 300 363 223 566 223 566 
Заборгованість інших банків 207 262 207 262 303 032 303 032 
Кредити та аванси клієнтам 1 525 435 1 531 239 1 666 611 1 662 884 
  Бізнес-кредити 1 169 287 1 179 546 1 303 809 1 306 585 
  Сільськогосподарські кредити 290 891 291 199 286 494 286 372 
  Кредити на поліпшення житлових 
умов 22 258 22 182 25 072 25 998 
  Фінансовий лізинг 10 930 6 304 11 891 5 034 
  Споживчі кредити 17 301 17 240 17 402 17 491 
  Інші кредити 14 768 14 768 21 943 21 404 
Інші фінансові активи 7 692 7 692 6 719 6 719 
          
          
Всього фінансових активів 2 040 752 2 046 556 2 199 928 2 196 201 

     
     
Фінансові зобов’язання         
     
Кошти клієнтів 1 578 208 1 573 465 1 521 955 1 523 114 
  Поточні рахунки фізичних осіб 186 375 186 375 152 985 152 985 
  Поточні рахунки юридичних осіб 357 838 357 838 355 160 355 160 
  Ощадні рахунки фізичних осіб 306 510 306 510 368 446 368 446 
  Ощадні рахунки юридичних осіб 58 201 58 201 37 693 37 693 
  Строкові депозити фізичних осіб 627 619 622 876 582 193 583 320 
  Строкові депозити юридичних осіб 40 765 40 765 22 826 22 858 
  Інші зобов’язання перед клієнтами 900 900 2 652 2 652 
Інші позикові кошти 253 493 258 034 363 228 356 334 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком 102 099 89 657 102 751 94 641 
Субординований борг  48 355 57 888 112 258 138 337 
Інші фінансові зобов’язання 10 559 10 559 8 691 8 691 
     
     
Всього фінансових зобов’язань 1 992 714 1 989 603 2 108 883 2 121 116 

     
 
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції 
між двома незв’язаними зацікавленими сторонами, за винятком випадків примусового продажу або ліквідації. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна, за якою фінансовий інструмент котирується на 
активному ринку. Справедливу вартість фінансових інструментів, щодо яких були відсутні ринкові котирування, 
Банк визначав із використанням методик оцінки. Як зазначено у Примітці 7, у більшості випадків застосування 
методик оцінки не вимагало значних припущень, що не підкріплені ринковими даними.  
 
Справедлива вартість інструментів із плаваючою процентною ставкою, які не котируються на активному ринку, 
дорівнює їх балансовій вартості. Справедлива вартість інструментів, які розміщуються за фіксованою процентною 
ставкою і не мають ринкових котирувань, ґрунтується на розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоках, 
дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають подібний 
кредитний ризик та строк до погашення.  
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Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від валюти та строку погашення інструменту, а також від 
кредитного ризику контрагента та є такими: 

   
 2012 2011 

   
Заборгованість інших банків 0.01% - 13.5% річних 0.01% - 15% річних 
Кредити та аванси клієнтам   
  Бізнес-кредити 0.5% - 27% річних 0.5% - 33% річних 
  Сільськогосподарські кредити 8% - 26% річних 7% - 24% річних 
  Кредити на поліпшення житлових умов 16% - 36% річних 16% - 30% річних 
  Фінансовий лізинг 26% річних 24% річних 
  Споживчі кредити 0.5% - 50% річних 8% - 50% річних 
  Інші кредити 4% - 27% річних 10% - 50% річних 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу Не  застосовується Не  застосовується 
Інші фінансові активи Не  застосовується Не  застосовується 
   
Кошти клієнтів   
  Поточні рахунки фізичних осіб Не  застосовується Не  застосовується 
  Поточні рахунки юридичних осіб Не  застосовується Не  застосовується 
  Ощадні рахунки фізичних осіб Не  застосовується Не  застосовується 
  Ощадні рахунки юридичних осіб Не  застосовується Не  застосовується 
  Строкові депозити фізичних осіб 1.0% - 19.73% річних 1.0% - 17% річних 
  Строкові депозити юридичних осіб 0.001% - 28.5% річних 0.1% - 14% річних 
  Інші зобов’язання перед клієнтами Не  застосовується Не  застосовується 
Інші позикові кошти 3.75% - 9.5% річних 5.0% - 5.25% річних 
Боргові цінні папери, емітовані банком 20% річних 21% річних 
Субординований борг 3.75% річних 3.25% річних 
Інші фінансові зобов’язання Не  застосовується Не  застосовується 
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54)   Умовні та договірні зобов’язання 
 
Судові процедури 
В ході звичайного ведення бізнесу Банк час від часу одержує судові позови. Виходячи з власної оцінки та 
внутрішніх професійних консультацій, керівництво Банку вважає, що Банк не зазнає суттєвих збитків у результаті 
судових позовів. Таким чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не створювався. 
 
Податкове законодавство 
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, 
включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних 
актів часто є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів влади, 
а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокі. Керівництво 
вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність Банку, є правильним, і діяльність 
Банку здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його діяльність, і що Банк нарахував та 
сплатив усі належні податки та збори. 
 
Невизначеність, пов’язана з непослідовним застосуванням положень українського податкового законодавства, 
створює ризик виникнення суттєвих додаткових податкових зобов’язань, нездатності відновити визнані 
відстрочені податкові активи та накладання штрафних санкцій податковими органами. Такі претензії, в разі їх 
задоволення, могли б мати значний вплив на фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки Банку.  
 
Зобов’язання з операційної оренди 
Майбутні мінімальні орендні платежі за операційною орендою, що не підлягає скасуванню, відповідно до угод про 
оренду будівель та площ для розміщення банкоматів Банку є такими: 
 
   2012 2011 
    
До 1 року  22 075 16 459 
Від 1 до 5 років  32 770 21 069 
Більше 5 років  9 445 7 782 
    
    
Всього  64 291 45 310 
    
 
Дотримання фінансових показників 
Банк повинен дотримуватись певних фінансових показників, які переважно є наслідком отримання інших 
позикових коштів. Недотримання цих фінансових показників може призвести до негативних наслідків для Банку, 
включаючи підвищення вартості кредитів та оголошення дефолту. 
 
Існують фінансові умови за договорами з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та компанією 
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» (КфВ). Зокрема, Банк повинен утримувати на певному рівні: 
- показник достатності капіталу, зваженого з урахуванням ризику; 
- співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань; 
- співвідношення основних засобів до капіталу; 
- співвідношення максимальної суми кредитування одного позичальника до капіталу; 
- норматив зобов’язань за відкритими кредитами; 
- ризик портфелю; 
- норматив операцій зі зв’язаними сторонами; 
- співвідношення розриву за строками погашення до капіталу; 
- норматив розриву за строками погашення; 
- норматив зобов’язань за операціями групи; 
- норматив процентного ризику; 
- відкрита позиція в іноземній валюті. 
 
Станом на 31 грудня 2012 року Банк не порушив жодних фінансових умов за договорами стосовно позикових 
коштів.  
 
Стосовно усіх випадків порушення фінансових умов за договорами з МФК і КфВ протягом 2012 року, що надають 
їм право вимагати дострокового погашення кредитів, відображених як інші позикові кошти, Банк отримав 
підтвердження відмови від права вимоги дострокового погашення згідно з відповідними кредитними договорами з 
МФК і підписав Зміни до Кредитної угоди з КфВ до 31 грудня 2012 року.  
 
Погашення всієї суми інших позикових коштів очікується за графіком погашення згідно з відповідними 
договорами. Додаткова інформація подана у Примітці 44. 
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Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 
Головною метою цих інструментів є забезпечення надання грошових коштів клієнту на його вимогу. Гарантії та 
акредитиви «стендбай», які являють собою безвідкличні гарантії того, що Банк здійснить платежі на користь 
третіх сторін у випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що і кредити. 
Документарні та товарні акредитиви, що являють собою письмові зобов’язання Банку за дорученням своїх 
клієнтів, які уповноважують треті сторони вимагати від Банку оплати у встановлених сумах відповідно до 
конкретних умов, забезпечуються поставками товару, якого вони стосуються, або грошовими депозитами, отже, 
мають менший рівень ризику, ніж кредити.  
 
Непогашені зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були такими: 
  2012 2011 
    
Імпортні акредитиви  - 943 
Кредитні гарантії  4 211 10 156 
Гарантії, що пов’язані з виконанням контракту 
  

2 094 
 

- 
 

    
Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням  6 305 11 099 
    
 
Загальна сума невиконаних гарантій за угодою необов’язково являє собою майбутні потреби у грошових коштах, 
оскільки строк дії таких фінансових інструментів може закінчитися без надання фінансування. Крім цього, станом 
на 31 грудня 2012 року безвідкличні зобов’язання Банку за наданими гарантіями забезпечені грошовими 
депозитами у сумі 1 218 тис. грн. (2011: 2 350 тис. грн.). Інформація щодо суми резервів під зобов’язання, 
пов’язані з кредитуванням (кредитний ризик), наведена у Примітці 45. 
 
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, деноміновані в таких валютах: 
  2012 2011 
    
Гривня  2 298 3 355 
Дол. США  24 2 325 
Євро  3 983 5 170 
Інші  - 249 
    
    
Всього  6 305 11 099 
    
 
Зобов’язання, щодо  збільшення величини кредитуванням, являють собою невикористані зобов’язання щодо 
надання кредитів у формі позик, гарантій та акредитивів. Стосовно кредитного ризику щодо зобов’язань з 
надання кредитів Банк потенційно наражається на ризик збитку в сумі, що дорівнює загальній сумі 
невикористаних зобов’язань щодо надання кредитів. Однак імовірна сума збитку є меншою, ніж загальна сума 
зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки більшість таких зобов’язань залежить від дотримання клієнтами 
спеціальних кредитних стандартів. Банк здійснює моніторинг строків виконання зобов’язань з кредитування, 
оскільки довгострокові зобов’язання мають більший кредитний ризик, ніж короткострокові зобов’язання. 
 
Станом на 31 грудня 2012 року всі зобов’язання, пов’язані з видачею кредитів, є відкличними і складають 
112 917 тис. грн. (2011: всі відкличні і складали 95 310 тис. грн.). 
 
Активи, надані у заставу, та активи з обмеженим використанням 
Станом на 31 грудня 2012 року Банк під заставою були боргові цінні папери індексовані до дол. США балансовою 
вартістю 9 255 тис. грн. (Примітка 34), що надані під заставу кредиту отриманого від Німецько-українського фонду 
(Примітка 44) балансовою вартістю 9 137 тис. грн. 
 
Станом на 31 грудня 2011 року Банк не надавав у заставу жодних активів.  
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55)   Операції зі зв’язаними сторонами 
 
Як правило, сторони вважаються зв’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем, або якщо одна з 
них має можливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських 
рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між зв’язаними 
сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. 
 
Станом на 31 грудня 2012 року залишки за операціями зі зв’язаними сторонами були такими: 
 

 

Материнська 
компанія 

Інші 
значні 

акціонери 

Компанії 
під 

спільним 
контро-

лем 

Клю-
човий 

управлін-
ський 

персонал 

Інші 
зв’язані 
сторони 

      
Загальна сума кредитів та авансів клієнтам 
(договірна процентна ставка: 10-16,5%) - - - 146 - 
      
Інші активи 68 - 78 - - 
      
Кошти клієнтів (договірна процентна ставка: 0%-
0,2%) - - 42 10 - 
      
Інші позикові кошти (договірна процентна 
ставка: Дол. США: 2,5%- 5,96%; Грн.: - 14,43%) 83 155 372 - - - 
      
Інші зобов’язання 369 - 87 - - 
      
Субординований борг (договірна процентна 
ставка: 7,1% -13,0%) 48 355 - - - - 
      
 
Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за 2012 рік були такими: 
 

 

Материнська 
компанія 

Інші значні 
акціонери 

Компанії 
під 

спільним 
контро-

лем 

Ключо-
вий 

управлін-
ський 

персонал 

Інші 
зв’язані 
сторони 

      
Процентні доходи - - - 23 - 
      
Проценті витрати (11 351) (10 641) - - - 
      
      
Інші операційні доходи  64 - 8 - - 
      
Адміністративні та інші операційні витрати, 
крім винагороди ключового управлінського 
персоналу (12 078) (15) (7 191) - - 
- у тому числі управлінські послуги (11 321) - - - - 
      
 
 
  



АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 
Примітки до фінансової звітності  – 31 грудня 2012 року 
(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
  68 

Сукупні суми, надані зв’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2012 року, були такими: 
 

 

Материнська 
компанія 

Інші значні 
акціонери 

Компанії 
під 

спільним 
контро-

лем 

Ключовий 
управлін-

ський 
персонал 

Інші 
зв’язані 
сторони 

      
Суми, повернені зв’язаними сторонами за 
період - - - 152 - 
      
 
 
Станом на 31 грудня 2011 року залишки за операціями зі зв’язаними сторонами були такими: 
 

 

Материнська 
компанія 

Інші значні 
акціонери 

Компанії 
під 

спільним 
контро-

лем 

Ключо-
вий 

управлін-
ський 

персонал 

Інші 
зв’язані 
сторони 

      
Загальна сума кредитів та авансів клієнтам 
(договірна процентна ставка: 10-16%)  - - - 889 - 
      
Інші активи 75 - 23 - - 
      
Кошти клієнтів (договірна процентна ставка: 
0%-0.2%) - - 137 8 - 
      
Інші позикові кошти (договірна процентна 
ставка: Дол. США: 2.5%- 5.96%Грн.: 14,43%) 21 933 217 160 - - - 
      
Інші зобов’язання 295 - 34 - - 
      
Субординований борг (договірна процентна 
ставка: 7,1% -13,0%) 112 258 - - - - 
      
 
Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за 2011 рік були такими: 
 

 

Материнська 
компанія 

Інші значні 
акціонери 

Компанії 
під 

спільним 
контро-

лем 

Ключо-
вий 

управлін-
ський 

персонал 

Інші 
зв’язані 
сторони 

      
Процентні доходи - - - 166 - 
      
Проценті витрати (18 954) (14 798) - (13) - 
      
      
Інші операційні доходи  145 - - - - 
      
Адміністративні та інші операційні витрати, 
крім винагороди ключового управлінського 
персоналу (12 885) (24) (5 397) - - 
- у тому числі управлінські послуги (12 342) - - - - 
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Сукупні суми, надані зв’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2011 року, були такими: 
 

 

Материнська 
компанія 

Інші значні 
акціонери 

Компанії 
під 

спільним 
контро-

лем 

Ключо-
вий 

управлін-
ський 

персонал 

Інші 
зв’язані 
сторони 

      
      
Суми, повернені зв’язаним сторонами за 
період - - - 185 - 
      
 
У 2012 році винагорода ключового управлінського персоналу складалася із заробітної плати загальною сумою 4 
032 тис. грн.(2011: 2 970 тис. грн.), включаючи соціальне страхування та внески до пенсійного фонду в сумі 386 
тис. грн. (2011: 338 тис. грн.). 
 
Резерв оплати відпусток ключового управлінського персоналу станом на 31 грудня 2012 року складає 
408 тис. грн. (2011: 180 тис. грн.). 
 
 

56)   Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення 
 
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за строками їх очікуваного відшкодування 
або погашення. Інформацію стосовно банківських контрактних зобов’язань по залученим коштам наведено в 
Примітці 51 “Фінансові ризики”. 
 
 
 2012 2011 

 До одного 
року 

Понад 
один рік Всього 

До одного 
року 

Понад 
один рік Всього 

       
АКТИВИ       
Грошові кошти та їх еквіваленти 300 363 - 300 363 223 566 - 223 566 
Кошти обов’язкових резервів 
банку в Національному банку 
України 

103 248 - 103 248 100 588 - 100 588 

Фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток 

- 45 135 45 135 - - - 

Заборгованість інших банків 104 014 - 104 014 202 444   202 444 
Кредити та аванси клієнтам 898 153 627 282 1525 435 912 468 754 143 1 666 611 
Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу - 20 614 20 614 -  250  250 

Поточний податковий актив  183 -  183 6 095 - 6 095 
Відстрочений податковий актив - 31 873 31 873 - 37 353 37 353 
Приміщення та обладнання - 66 850 66 850 - 75 754 75 754 
Нематеріальні активи - 9 771 9 771 - 5 092 5 092 
Інші фінансові активи - 7 692 7 692 - 6 719 6 719 
Інші нефінансові активи 45 082 - 45 082 - 26 193 26 193 
       
       
Всього активів 1 451 043 809 217 2 260 260 1 445 161 905 504 2 350 665 
       
       
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ       

Кошти клієнтів 1 566 415 11 793 1 578 208 1 512 325 9 630 1 521 955 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком - 102 099 102 099 - 102 751 102 751 

Інші позикові кошти  68 957 184 536 253 493 68 884 294 344 363 228 
Інші фінансові зобов’язання 10 559 - 10 559 - 8 691 8 691 
Інші нефінансові зобов’язання 1 053 - 1 053 -  804  804 
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Субординований борг  81 48 274 48 355  86 112 172 112 258 
       
       
Всього зобов’язань 1 647 065 346 702 1 993 767 1 581 295 528 392 2 109 687 
       
       
Чиста сума  (196 022) 462 515 266 493  (136 134) 377 112 240 978 
       
  
 

57)   Представлення фінансових інструментів за категорією оцінки 
 
Для цілей оцінки МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії 
фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, наявні для продажу; (в) 
фінансові активи, що утримуються до погашення та (г) фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, поділяються на дві категорії: (і) 
активи, включені до цієї категорії при первісному визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії призначених для 
торгівлі. Нижче в таблиці наведено узгодження класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 
грудня 2012 року: 
 

 

Кредити та 
дебіторська 
заборгова-

ність 

Активи, 
наявні 

для 
продажу 

Активи за 
справедливою 

вартістю з 
відображен-

ням 
переоцінки як 
прибутку або  

збитку 

Всього 

     
АКТИВИ     
Грошові кошти та їх еквіваленти 300 363 - - 300 363 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 103 248 - - 103 248 
Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток - - 45 135 45 135 
Заборгованість інших банків 104 014 - - 104 014 
Кредити та аванси клієнтам 1 525 435 - - 1 525 435 

Бізнес-кредити 1 169 287 - - 1 169 287 
Сільськогосподарські кредити 290 891 - - 290 891 
Кредити на поліпшення житлових умов 22 258 - - 22 258 
Фінансовий лізинг 10 930 - - 10 930 
Споживчі кредити 17 301 - - 17 301 
Інші кредити 14 768 - - 14 768 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу - 20 614 - 20 614 
Інші фінансові активи 7 692 - - 7 692 
     
     
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ 2 040 752 20 614 45 135 2 106 501 
     
     
ВСЬОГО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ    153 759 
     
     
ВСЬОГО АКТИВІВ    2 260 260  
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Нижче у таблиці наведено узгодження класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 
2011 року: 
 

 

Кредити та 
дебіторська 
заборгова-

ність 

Активи, 
наявні 

для 
продажу 

Активи за 
справедливою 

вартістю з 
відображен-

ням 
переоцінки як 
прибутку або  

збитку 

Всього 

     
АКТИВИ     
Грошові кошти та їх еквіваленти 223 566 - - 223 566 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 100 588 - - 100 588 
Заборгованість інших банків 202 444 - - 202 444 
Кредити та аванси клієнтам 1 666 611 - - 1 666 611 

Бізнес-кредити 1 303 809 - - 1 303 809 
Сільськогосподарські кредити 286 494 - - 286 494 
Кредити на поліпшення житлових умов 25 072 - - 25 072 
Фінансовий лізинг 11 891 - - 11 891 
Споживчі кредити 17 402 - - 17 402 
Інші кредити 21 943 - - 21 943 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу - 250 - 250 
Інші фінансові активи 6 719 - - 6 719 
         
     
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ 2 199 928 250 - 2 200 178 
         
     
ВСЬОГО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ    150 487 
         
     
ВСЬОГО АКТИВІВ    2 350 665 
     
 
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років усі фінансові зобов’язання Банку, обліковуються за амортизованою 
вартістю. 
 
 
 
 
 


