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Основні показники

Тис. дол. США
Дані балансу
Усього активів
Валовий кредитний портфель
Портфель бізнес-кредитів
Кредити до 10 000 доларів США
Кредити від 10 000 до 50 000 доларів США
Кредити від 50 000 до 150 000 доларів США
Кредити від 150 000 доларів США
Портфель сільськогосподарських кредитів
Портфель кредитів на поліпшення житлових умов
Інші кредити
Резерви під знецінення кредитів
Чистий кредитний портфель
Зобов’язання перед клієнтами
Зобов’язання перед банками та фінансовими організаціями
Зобов’язання перед ПроКредит Холдингом АГ
Акціонерний капітал
Звіт про фінансові результати
Операційний дохід
Операційні витрати
Операційний прибуток до оподаткування
Чистий прибуток
Ключові коефіцієнти
Коефіцієнт рентабельності банку
Рентабельність власного капіталу*
Коефіцієнт достатності капіталу
Операційна статистика
Кількість кредитів у кредитному портфелі
Кількість кредитів, наданих протягом року
Кількість кредитів у портфелі бізнес- та сільськогосподарських кредитів
Кількість депозитних рахунків
Кількість співробітників
Кількість відділень

* Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за
2006 рік відрізняється від показника, зазначеного
в минулорічному річному звіті, через модифікацію
методу його розрахунку.

2007

2006

Приріст

454 046
389 181
357 169
129 120
102 472
73 872
51 705
4 143
17 809
10 060
9 870
379 311
220 587
84 439
51 171
39 373

352 008
298 807
274 582
118 315
80 148
47 906
28 213
2 823
15 448
5 954
8 015
290 792
155 671
64 392
26 478
40 318

29%
30%
30%
9%
28%
54%
83%
47%
15%
69%
23%
30%
42%
31%
93%
-2%

42 622
37 864
4 758
3 041

31 869
25 268
6 601
4 609

34%
50%
-28%
-34%

82%
7,63%
16,9%

70%
15,07%
16,2%

52 894
40 658
43 406
100 682
1 804
64

49 270
47 802
41 304
81 985
1 495
52

7%
-15%
5%
23%
21%
23%
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Місія

Місія

ПроКредит Банк – це універсальний банк, націлений на розвиток економіки. Ми
пропонуємо клієнтам якісний сервіс і широкий спектр банківських продуктів.
У кредитних операціях нашою цільовою групою є дрібні, малі та середні
підприємства, оскільки ми переконані, що саме вони створюють максимальну
кількість робочих місць та роблять значний вклад в економіку країни.
На відміну від інших банків, наш Банк не є активним прихильником споживчого
кредитування. Ми дотримуємося відповідального підходу до банківського
обслуговування, а це, насамперед, – розвиток культури заощаджень і розбудова
довгострокового партнерства з нашими клієнтами.
Наші

акціонери

очікують

стійкої

рентабельності

інвестицій,

однак

їхній головний інтерес не полягає в тому, щоб отримати максимальний
прибуток у короткий строк. Ми з усією серйозністю ставимося до навчання
нашого персоналу, намагаючись створити й підтримувати сприятливу й
ефективну робочу атмосферу, а також забезпечити привітне та професійне
обслуговування наших клієнтів.

Лис т ві д Спос т ере Ж ноЇ Ра д и
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Лист від Спостережної Ради

У 2007 році ПроКредит Банк відсвяткував своє семиріччя, тим самим позначивши завершення семи
років свого успішного розвитку в Україні. Рік приніс Банку як чимало досягнень, так і поставив
перед ним чимало завдань.
Невизначеність і напруженість політичної ситуації не сприяли розвитку економіки країни, особливо
її банківського сектора. Банківський сектор відзначався динамічним зростанням, невід’ємною
частиною якого став агресивний маркетинг кредитів із боку багатьох банків, що іноді ігнорували
власну відповідальність як фінансових установ за сприяння розвитку прозорих та налагоджених
фінансових ринків. Як свідчить статистика, за станом на кінець року чимало наших конкурентів не
приділяли належної уваги ризикам, пов’язаним із надлишковою заборгованістю позичальників,
та ризикам, що виникають через невідповідність активів та пасивів за строковістю.
Незважаючи на те, що ПроКредит Банк мав на меті досягнути сталого зростання, він неухильно
дотримувався своїх принципів, що передбачають наявність адекватних та диверсифікованих
джерел фінансування і ґрунтовний аналіз позичальників, спрямований на утримання на низькому
рівні ризиків у кредитному портфелі. На нашу думку, роль ПроКредит Банку як прозорої та
відповідальної фінансової установи в 2007 році була навіть більш вагомою, ніж у попередні
роки. Банк успішно виконував свою місію, надаючи представникам малого та дрібного бізнесу
доступ до надійного джерела фінансування, а родинам – можливість безпечно зберігати свої
заощадження.
Завдяки міцній основі, закладеній у попередні роки, та послідовному застосуванню виваженої
стратегії розвитку, в 2007 році ПроКредит Банк продовжив стале розгалуження своєї філіальної
мережі. Було відкрито 12 відділень, і наприкінці року Банк працював через 64 відділення в 27
містах України. Ми вважаємо, що вирішальним фактором успішного розширення мережі відділень
є розвиток персоналу. ПроКредит Банк ретельно дбає про те, щоб гарантувати належну підготовку
та реалізацію заходів щодо відбору і навчання співробітників.
Кредитний портфель збільшився більш ніж на 30%, кількість позичальників за станом на кінець
року перевищила 44 тис. Приріст клієнтських коштів склав 42%, і на кінець року ми обслуговували
100 тис. вкладників. Зважаючи на те, що у 2007 році ми працювали в умовах тривалої політичної
та економічної невизначеності, це свідчить про вражаючий рівень довіри до Банку з боку тих
цільових груп, які ми прагнемо обслуговувати.
Успішний розвиток ПроКредит Банку, який підтверджує стійке зростання нашої клієнтської бази,
а також численні соціальні ініціативи та освітні заходи, проведені Банком, наочно свідчить про те,
що застосоване в якості бізнес-стратегії відповідальне банківське обслуговування в Україні так
само важливе та ефективне, як у решті 21 країні, де працює група ПроКредит.
Звісно, без відданої праці наших високопрофесійних співробітників ми були б не в змозі досягти
такого високого рівня за перші сім років роботи. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати
всім співробітникам ПроКредит Банку Україна за плідну працю впродовж 2007 року, завдяки якій
ми можемо насолодитися черговим роком успіхів!

Склад Спостережної
Ради за станом на
31 грудня 2007 року:
Аня Лепп
Доріс Кьон
Чікако Куно
Олександр Мунтяну
Штефан Бовен

Аня Лепп
Голова Спостережної Ради

Склад Правління
за станом на
31 грудня 2007 року:
Дірк Хабьок
Віктор Пономаренко
Зузанне Деккер
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Банк та його акціонери

ПроКредит Банк Україна належить до групи
ПроКредит, яку очолює ПроКредит Холдинг –
розташована у Франкфурті-на-Майні компаніязасновник. ПроКредит Холдинг є мажоритарним
акціонером ПроКредит Банку Україна. У 2007
році холдинг домовився з Європейським банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо купівлі
його частки в ПроКредит Банку. Після реєстрації угоди ПроКредит Холдингу належатиме 80%
акцій. Придбання акцій має бути схвалено Національним банком України. Нижче наведена
структура акціонерів за станом на кінець грудня
2007 року.
ПроКредит Банк був заснований у січні 2001
року як “Мікрофінансовий Банк” (МФБ) групою
орієнтованих на розвиток міжнародних інвесторів. Вони ставили за мету створення фінансової
установи нового типу, що в соціально відповідальний спосіб задовольнятиме потреби малого і дрібного бізнесу. Водночас, головним завданням була не короткострокова максимізація

прибутку, а поглиблення фінансового сектора,
сприяння довгостроковому зростанню економіки, і отримання при цьому стабільного прибутку
від інвестицій.
Засновниками ПроКредит Банку Україна були:
ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація
(МФК), Кредитна установа для відбудови (KfW),
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та ПроКредит Холдинг, – кожен з яких мав по 20% акцій
Банку. Керівництво забезпечувала компанія
Internationale Projekt Consult GmbH (IPC). Згодом,
у тісній співпраці з IPC, ПроКредит консолідував
структуру власності та управління в усіх ПроКредит банках та фінансових установах, з метою
створення справді глобальної групи із чіткою
структурою акціонерів, та привнесення всіх тих
вигод і синергізму, які вона передбачає. Поточну
структуру акціонерів ПроКредит Банку Україна
можна побачити нижче. Оплачений акціонерний
капітал Банку становить на сьогодні 29,7 млн доларів США.

Акціонер
(станом на 31.12.2007)
ПроКредит Холдинг

Інвестиційна діяльність

Німеччина

ЄБРР

Банківська діяльність

Велика Британія

20%

5,94 млн

WNISEF

Інвестиційна діяльність

США

20%

5,94 млн

100%

29,7 млн

Вид діяльності

Усього

ПроКредит Холдинг АГ –
це материнська компанія
для глобальної групи з 22
ПроКредит банків. ПроКредит Холдинг засновано в 1998 році під назвою Internationale Micro
Investitionen AG (IMI) консалтинговою компанією IPC – першопрохідцем у галузі фінансування
розвитку.
ПроКредит Холдинг прагне розширювати доступ до фінансових послуг у країнах, що розвиваються, та країнах із перехідною економікою
через створення групи банків, що є провідними
постачальниками чесних, прозорих фінансових
послуг дрібному, малому та середньому бізнесу,
а також широким верствам населення. Окрім
задоволення потреб своїх дочірніх компаній
в акціонерному капіталі, ПроКредит Холдинг
спрямовує розвиток Банків групи ПроКредит,
забезпечує їх вищим керівництвом та надає
підтримку в усіх ключових сферах діяльності,
включаючи банківські операції, кадрову політику та управління ризиками. Він забезпечує впровадження на рівні групи корпоративних ціннос-

Штаб-квартира

Частка
60%

Оплачений капітал
у млн дол. США
17,82 млн

тей, провідних методів банківської діяльності та
принципів Другої Базельської угоди.
Компанія IPC – провідний акціонер та стратегічний інвестор ПроКредит Холдингу – є рушійною
силою групи ПроКредит, відколи засновано банки. Так історично склалося, що вищих керівників
ПроКредит банків забезпечувала компанія IPC.
Наприкінці 2007 року персонал IPC було інтегровано в ПроКредит Холдинг, що значно посилило
здатність компанії підтримувати групу ПроКредит.
ПроКредит Холдинг – акціонерне товариство,
акціями якого володіють інвестори як державного, так і приватного сектора. Крім компаній IPC
та IPC Invest (інвестиційного інструменту співробітників IPC та групи ПроКредит), серед інших
акціонерів-представників приватного сектора –
нідерландський фонд “DOEN”, американський
пенсійний фонд “TIAA-CREF” та фонд мікрофінансування “Омідьяр Тафтс”, швейцарський
інвестиційний фонд “responsAbility” і фонд соціального та житлового розвитку Сальвадору

TH E B AБNАKНAКN ТDАI TЙSО SГ О
H AАRКEЦ
H ІOОLНDЕEРR И
S

“Fundasal”. Акціонери ПроКредит Холдингу, що
представляють державний сектор, включають
“KfW” (німецький банк розвитку з рейтингом на
рівні “AAA”), МФК (одна з організацій Групи Всесвітнього банку, що здійснює інвестиції в приватному секторі, з рейтингом на рівні “AAA”), “FMO”
(нідерландський банк розвитку) та “BIO” (бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються).
ПроКредит Холдинг має рейтинг інвестиційного
рівня “BBB-” від рейтингового агентства “Fitch”.
За станом на кінець 2007 року власний капітал
групи ПроКредит дорівнює 333,2 млн євро, сукупні активи групи становлять 4,1 млрд євро.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) був заснований у 1991 році з метою прискорення переходу до відкритої, зорієнтованої
на ринок, економіки та сприяння впровадженню
приватних і підприємницьких ініціатив у країнах
від Центральної Європи до Центральної Азії, в
яких прийняті та застосовуються принципи демократії, плюралізму та ринкової економіки.

ЄБРР прагне допомагати країнам, що входять
до сфери його діяльності, впроваджувати структурні та галузеві економічні реформи, розвивати конкуренцію, сприяти приватизації та підприємництву. Як каталізатор змін, банк стимулює
софінансування та залучення прямих іноземних
інвестицій із приватного й державного секторів,
допомагає мобілізувати внутрішній капітал та
надає технічну допомогу у відповідних сферах.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
є першим в Україні та Молдові регіональним фондом прямих інвестицій із капіталом
у 150 млн доларів США і більш ніж десятирічним
досвідом успішного інвестування в підприємства малого та середнього бізнесу. З моменту
заснування WNISEF інвестував 138 млн доларів
США в 33 компанії, що працюють у регіоні, переважно в галузі товарів повсякденного вжитку,
будівельних матеріалів, пакування, роздрібної
торгівлі та фінансових послуг. WNISEF був заснований Конгресом Сполучених Штатів Америки
на кошти уряду Сполучених Штатів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
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Група ПроКредит – банки-сусіди для звичайних людей

Група ПроКредит складається на сьогодні з
22 орієнтованих на цільові групи банків, що
працюють в ідентичній кількості країн. Ми
концентруємо свою діяльність у країнах із
перехідною економікою та країнах, що розвиваються, у трьох регіонах: Східній Європі,
Латинській Америці та Африці. Група налічує
622 відділення зі штатом у 16 800 співробітників.
На сьогодні ПроКредит банки надають понад
75 тис. кредитів на загальну суму понад 236
млн євро щомісяця. За станом на кінець 2007
року кількість поточних кредитів зросла до
926 тис. на загальну суму 2,8 млрд євро, збільшившись за рік на 34%. Із середньою сумою
поточного кредиту в 3 045 євро, якість кредитного портфеля залишається відмінною – співвідношення прострочених кредитів (більш ніж
на 30 днів) із сукупним кредитним портфелем
становить лише 1,4%. Протягом 2007 року депозитна база банків групи зросла з 1,8 до 2,5
млрд євро, збільшившись на 37%. Кількість
рахунків збільшилась на 900 тис.
Але про що говорять ці факти та цифри, і чого
прагне досягти ПроКредит? ПроКредит створює глобальну групу банків-сусідів. Що таке
банк-сусід? Де б ми не знаходилися, ми намагаємось бути доступним та соціально відповідальним Банком для місцевого малого
бізнесу та звичайних людей, які проживають
і працюють поруч, Банком, якому вони довіряють.
У кредитних операціях нашою цільовою групою є дрібні, малі та середні підприємства.
У той же час ПроКредит надає роздрібні банківські послуги звичайним людям, особливо
родинам із низьким рівнем доходів. Таким чином, ми намагаємося стати довгостроковим
банківським партнером тих цільових груп,
якими нехтує переважна більшість традиційних комерційних банків. Шляхом надання соціально відповідальних продуктів ми прагнемо внести свій вклад в економічний розвиток
тих країн, де працюємо.
У країнах із перехідною економікою та країнах, що розвиваються, де працює група ПроКредит, традиційні комерційні банки, зазвичай, нехтують обслуговуванням дрібних та
малих підприємств – вважається, що вони
не мають загальноприйнятих форм бухгалтерської звітності та активів, які можна було
б надати з метою забезпечення кредиту. Обслуговування цієї цільової групи також вважається нерентабельним через надмірні адміністративні витрати. Але представники малого бізнесу є рушійною силою економічного
зростання та створення робочих місць.

Із часом група ПроКредит та компанія IPC, яка
розробила методологію кредитної діяльності
для групи, зрозуміли проблеми, з якими зустрічаються малі підприємства. Було визначено доступні можливості та адаптовано технологію кредитування таким чином, щоб вона
відображала реальний стан операційного
середовища. Завдяки цій технології кредитування, яка поєднує ретельний аналіз кредитних ризиків із високим рівнем стандартизації
та ефективності, установи групи ПроКредит
можуть охопити значну кількість дрібних позичальників.
На відміну від ПроКредиту, інші комерційні
банки у своїй кредитній діяльності віддають
перевагу корпоративному фінансуванню,
особливо – споживчому кредитуванню. Кредитування споживачів привабливе, оскільки,
зазвичай, не вимагає кваліфікованого персоналу або ґрунтовного фінансового аналізу
прибутків клієнта. Це дозволяє банкам, сконцентрованим на здобуванні частки ринку,
швидко зростати. Але пошук ринкової частки
в такий спосіб може призвести до безвідповідального кредитування та надлишкової заборгованості клієнтів.
ПроКредит ніколи не забуває про те, що кредит – це також борг. Останні події навколо
кризи субстандартного іпотечного кредитування в США є важливим нагадуванням про
соціальні та економічні наслідки безвідповідального надання кредитів. Ми надаємо
особливого значення ретельній оцінці боргового потенціалу клієнта та розбудові тривалих відносин. У цьому сенсі ПроКредит відрізняється відповідальним, довгостроковим
ставленням до розвитку бізнесу та відносин
із клієнтами.
Крім того, установи групи ПроКредит намагаються сприяти розвитку культури заощаджень. Ми намагаємося зміцнювати суспільну
довіру до банків шляхом встановлення нових
стандартів клієнтського обслуговування, прозорості та ділової етики. Депозитні продукти
ПроКредит задовольняють багатьох клієнтів,
особливо тих, які мають низький рівень доходів. Ми пропонуємо прості ощадні продукти
без вимоги щодо мінімальної суми внеску.
Залишки на вісімдесяти відсотках усіх наших
депозитних рахунків не перевищують 100
євро. Це переконливо свідчить про нашу орієнтацію на цільову групу та висуває на перший план виклик, який кидає нам обслуговування цієї цільової групи дрібних вкладників,
на яких припадає лише 1% від загального обсягу наших депозитів.
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У дусі банку-сусіда установи групи ПроКредит
приділяють особливу увагу дитячим ощадним
продуктам та освітнім кампаніям, а також
спонсорській допомозі місцевим громадським заходам. На додаток до депозитних програм, клієнтам пропонується повний спектр
стандартних некредитних банківських послуг.
Акціонери групи намагаються досягти балансу між першочерговими цілями розвитку:
охопити якомога більше малих підприємств
та дрібних вкладників і досягти комерційного
успіху. В 2007 році рентабельність власного
капіталу групи у твердій валюті після сплати
податку на прибуток для групи в цілому становить 12,63%.
Але які акціонери стоять за групою ПроКредит? Групу ПроКредит очолює ПроКредит
Холдинг АГ, розташований у Франкфурті-наМайні. ПроКредит Холдинг був заснований в
1998 році консалтинговою компанією IPC. У
Східній Європі серед наших міноритарних акціонерів – ЄБРР та Комерцбанк, у Латинській
Америці – Міжамериканський банк розвитку.

ПроКредит Холдинг – це акціонерне товариство, акціями якого володіють інвестори як
державного, так і приватного сектора. Провідними акціонерами є компанії IPC та IPC
Invest – інвестиційний інструмент співробітників IPC та групи ПроКредит. Серед інших
акціонерів-представників приватного сектора – нідерландський фонд “DOEN”, американський пенсійний фонд “TIAA-CREF” та
фонд мікрофінансування “Омідьяр Тафтс”,
а також швейцарський інвестиційний фонд
“responsAbility”. Акціонери ПроКредит Холдингу, які представляють державний сектор,
включають KfW, МФК, FMO та BIO.
ПроКредит Холдинг не тільки задовольняє потреби своїх дочірніх компаній в акціонерному
капіталі, але й спрямовує розвиток банків
групи ПроКредит, забезпечує їх вищим керівництвом та надає підтримку в усіх ключових
сферах діяльності. Так історично склалося,
що ПроКредит банками керували співробітники компанії IPC, створивши їх нинішнє обличчя.
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ПроКредит Холдинг серйозно займається
питаннями управління персоналом. Концепція “банк-сусід” не обмежується виключно
нашими цільовими клієнтами та методами,
за допомогою яких ми їх залучаємо. Вона також охоплює наш персонал, а саме: особливості співпраці між членами нашої команди
та з нашими клієнтами. Підхід банку-сусіда
вимагає децентралізованого прийняття рішень, тобто орієнтації на думку та творчість
усіх співробітників, особливо керівників відділень.
Наші корпоративні цінності впроваджують
у нашу щоденну діяльність такі принципи,
як відкрите спілкування, прозорість та професіоналізм. Тому ключем до нашого успіху
є правильний підбір персоналу та його подальше навчання. Ми підтримуємо корпоративну культуру, яка спирається на творчий
потенціал та підприємницький дух наших
співробітників, і водночас сприяє глибокому розумінню ними особистої та соціальної
відповідальності. Це, окрім інтенсивного
навчання технічних та управлінських навичок на рівні кожної окремої установи, передбачає постійний обмін працівниками між
установами-членами групи, з метою повністю
використати можливості розвитку персона-

лу, що створені завдяки їх членству у справді
міжнародній групі.
Ключовим моментом навчального процесу є
ПроКредит Академія в Німеччині, яка надає
можливість персоналу з високим потенціалом
від кожного із ПроКредит банків узяти участь
у трирічній навчальній програмі “ПроКредит
Банкір”. Ця програма передбачає інтенсивну
технічну підготовку, навчання антропології та
гуманітарним наукам, і надає можливість її
учасникам опинитися в багатокультурному навчальному середовищі. Вона також дає можливість нашим майбутнім лідерам розвинути
свої погляди на світ, навички зі спілкування та
управління персоналом. Професійному розвитку місцевих менеджерів середньої ланки також сприяють три регіональні академії – у Латинській Америці, Африці та Східні Європі, – в
яких заочно навчається велика кількість осіб.
Стратегія групи полягає в подальшому стрімкому зростанні заради задоволення колосального попиту на фінансові послуги з боку її
цільових груп. Незмінним успіхом ПроКредит
завдячує команді людей, упевнених у своїх
діях, які мають спільне відповідальне ставлення до цільової групи, стрімкого зростання
та виконання своїх завдань у добросусідський
спосіб.

ПроКре дит у Східній Європі

ПроКредит у Східній Європі

ПроКредит банки працюють в 11 країнах Східної Європи. З огляду на 550 тис. виданих кредитів можна стверджувати, що це – провідні
банки регіону, які обслуговують дрібний, малий та середній бізнес. В 2007 році ПроКредит
вирішив розширити свою присутність у регіоні,
зокрема, у Вірменії та Киргизстані. У Вірменії
отримано тимчасову банківську ліцензію, і в
лютому 2008 року банк розпочне свою роботу.
Ми плануємо, що ПроКредит Банк Киргизстан
також почне працювати в 2008 році.
Зараз у регіоні спостерігається відносна політична стабільність і стале зростання валового
внутрішнього продукту (близько 5% у 2007
році), швидко зростає фінансовий сектор та
кредитування приватного сектора. У 2007 році
на всіх східноєвропейських ринках, де працює
ПроКредит, сукупні банківські активи зросли
більш ніж на 20%, а на деяких ринках навіть
на понад 50%. Це зростання відбувається, здебільшого, завдяки вагомим інвестиціям у формі іноземного капіталу, та діяльності західних
банків. У зв’язку із цим ринкові можливості зрозумілі, але нас часто запитують, чи може ПроКредит стверджувати, що його внесок у регіон
дійсно відрізняється від внеску інших банків?
Наша відповідь – гучне “Так”. Ми виділяємося
своєю щирою відданістю довгостроковому кредитуванню малого бізнесу, створенням культури відповідального ставлення до заощаджень
замість сліпої підтримки споживчих витрат
населення та встановленням нових стандартів
прозорості та обслуговування клієнтів.
У регіоні більшість банків усе ще віддає перевагу корпоративному фінансуванню та
споживчому кредитуванню. Вони нехтують
кредитуванням дрібних підприємців та малого родинного бізнесу. Проте із припиненням
радянського впливу та занепаду великих підприємств державної власності, які колись були
гарантом цього впливу, саме така підприємницька діяльність є рушійною силою економічного зростання та створення робочих місць по
всій Східній Європі. Більшості банків простіше
заробляти гроші на споживчому кредитуванні
та за рахунок кредитів крупним корпоративним клієнтам, тому що кредитування малого
бізнесу вимагає децентралізованого прийняття рішень та висококваліфікованого персоналу, який спроможний швидко та надійно оцінювати ризики і підтримувати тривалі стосунки із
клієнтами.
У 2007 році кредитний портфель східноєвропейських ПроКредит банків збільшився на
більш ніж 34%. Майже так само швидко зростав загалом і споживчий ринок, підкреслюючи

важливість нашої зосередженості на кредитах малому бізнесу. Значення ПроКредиту в
країнах із перехідною економікою не повинне
вражати: навіть на добре розвинених західних
ринках лише декілька банків віддані довгостроковій підтримці малого бізнесу.
Також не дивно, що споживче кредитування,
яким так агресивно займаються інші банки в
Східній Європі, не є сферою активної діяльності для ПроКредиту. Ми вважаємо, що це
сприяє скоріше імпорту товарів, ніж підтримці
вітчизняного виробництва. Безвідповідальне
просування споживчого кредитування з метою здобуття ринкової частки, без достатнього
аналізу спроможності клієнта вчасно погасити
борг, може швидко призвести до надлишкової
заборгованості. Від цього страждають люди
та їх родини. Це також руйнує соціальну та фінансову стабільність. Підтвердженням тому
є зростаючий масштаб штрафних санкцій за
прострочені кредити. Криза субстандартного
іпотечного кредитування в США є своєчасним
нагадуванням про наслідки безвідповідального надання кредитів. Наш підхід полягає
в кредитуванні насамперед бізнесу на підставі
ретельного, але ефективного аналізу спромож
ності клієнта погасити позику. Наша мета – побудувати довгострокові відносини, і ми ніколи
не забуваємо, що кредит – це також борг. Таким чином, ПроКредит вирізняється відповідальним, дбайливим ставленням до розвитку
підприємництва.
У регіоні ми надаємо сільськогосподарські
кредити, підтримуючи сектор, який обходять
стороною інші банки, проте розвиток підприємництва в якому є важливим для створення
робочих місць та соціальної згуртованості за
межами головних міських районів. Ми також
надаємо кредити на поліпшення житлових
умов, що допомагає малозабезпеченим родинам оновити свої домівки та сприяє раціональному споживанню енергії. Банки групи
ПроКредит пропонують своїм бізнес-клієнтам
не тільки кредити, а й інші послуги, включаючи
видачу та обслуговування пластикових карток,
швидкі й недорогі грошові перекази “ProPay”,
завдяки чому підприємці, які працюють у регіоні, забезпечені дійсно комплексним обслуговуванням.
В умовах швидкої експансії споживчого кредитування, ми приділяємо особливу увагу
створенню культури “заощаджень” у найбільш
широкому сенсі, а не тільки культури “витрат”,
тому що заощадження є важливою складовою
захисту від життєвих негараздів. У східноєвропейських країнах відношення вкладів до ВВП
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складає близько 50%, що значно нижче в порівнянні із Західною Європою. Через рекламні
заходи та безпосереднє особисте спілкування
ми заохочуємо громадян – особливо тих, хто
ще не знайомий із банківськими продуктами –
користуватися банківськими послугами та регулярно відкладати певну частину свого заробітку. Ця кампанія йде в поєднанні із пропозицією простих і надійних банківських продуктів,
особливо ощадних і депозитних рахунків.
Виступаючи з місією, головною рисою якої є
можливість для наших клієнтів користуватися
нашими послугами незалежно від того, де вони
знаходяться, група ПроКредит продовжує розширювати свою присутність у регіоні: в 2007
році ми відкрили 100 відділень та залучили
2 400 нових співробітників, збільшивши нашу
філіальну мережу до більш ніж 440 відділень
із загальною кількістю співробітників понад
11 тис. осіб. Сьогодні наші клієнти можуть насолоджуватися однаково привітним обслуговуванням та ставленням із боку співробітників
наших відділень впродовж усієї подорожі від
албанської Тирани до вірменського Єревана.
Ми приділяємо особливу увагу прозорості у
всіх ПроКредит банках. Ми проводимо різноманітні заходи, націлені на інформування наших клієнтів щодо нашої цінової політики, а
також цінових пропозицій наших конкурентів,
тому що переконані, що в стрімко зростаючому

ринковому сере довищі існує багато можливостей заплутати клієнта щодо справедливої вартості банківських послуг.
Наш персонал є ключовим елементом у нашій
стратегії бути стабільним, доступним банківським партнером для клієнтів у всьому регіоні.
Група приділяє особливу увагу навчанню персоналу, його професійному зростанню та розвитку культури відкритого спілкування. Обмін
персоналом, програми навчання за кордоном
та проведення регіональних конференцій є
важливою складовою цього підходу. У 2007
році ми заснували Регіональну ПроКредит Академію в Скоп’є, Македонія, для навчання місцевих менеджерів середньої ланки. Шеститижневий курс інтенсивної підготовки вже закінчили
дев’яносто наших менеджерів. У банківських
секторах Східної Європи, де існує сильна конкуренція, банки-конкуренти постійно демонструють зацікавленість у висококваліфікованих мотивованих співробітниках банків групи
ПроКредит, які побудували міцні, тривалі стосунки із клієнтами. Проте завдяки робочому
середовищу ПроКредит банків, інвестиціям,
які ми робимо у свій персонал, та можливостям
кар’єрного розвитку на міжнародному рівні ми
маємо чималий успіх довгострокового співробітництва з нашими найкращими працівниками, забезпечуючи надійну основу для постійного розширення свого зростання в регіоні.

ПроКре дит у Східній Європі

Назва

Загальна інформація*

Контактна інформація

ПроКредит Банк
Албанія

Заснований у жовтні 1998 року
26 відділень
32 581 кредит / 117,5 млн євро
198 668 депозитних рахунків / 213,8 млн євро
711 співробітників

Rruga Sami Frasheri
Tirana
Tel./Fax: +355 4 271 272 / 276
info@procreditbank.com.al
www.procreditbank.com.al

ПроКредит Банк
Вірменія

Заснований у грудні 2007 року
Працює з лютого 2008 року
1 відділення
118 співробітників

31, Moskovvan St.
Building 99
Yerevan 0002
Tel./Fax: +374 10 514 860 / 853
info@procreditbank.am
www.procreditbank.am

ПроКредит Банк
Боснія і Герцеговина

Заснований у жовтні 1997 року
39 відділень
68 752 кредити / 162,1 млн євро
84 126 депозитних рахунків / 143,1 млн євро
831 співробітник

Emerika Bluma 8
71000 Sarajevo
Tel./Fax: + 387 33 250 950 / 250971
info@procreditbank.ba
www.procreditbank.ba

ПроКредит Банк
Болгарія

Заснований у жовтні 2001 року
72 відділення
63 125 кредитів / 447,4 млн. євро
194 530 депозитних рахунків / 311,4 млн. євро
1566 співробітників

131, Hristo Botev Blvd.
Sofia 1233
Tel./Fax: + 359 2 813 51 00 / 51 10
contact@procreditbank.bg
www.procreditbank.bg

ПроКредит Банк
Грузія

Заснований у травні 1999 року
42 відділення
64 283 кредити / 164,2 млн. євро
407 756 депозитних рахунків / 118,2 млн. євро
1476 співробітників

154 D. Agmashenebeli Ave.
0112 Tbilisi
Tel./Fax: +995 32 20 2222 / 2266
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

ПроКредит Банк
Косово

Заснований у січні 2000 року
47 відділень
69 601 кредит / 343,2 млн. євро
296 825 депозитних рахунків / 492,1 млн. євро
914 співробітників

“Mother Tereze” Boulevard No. 16
10 000 Prishtina
Tel./Fax: + 381 38 555 777 / 776
info@procreditbank-kos.com
www.procreditbank-kos.com

ПроКредит Банк
Македонія

Заснований у липні 2003 року
34 відділення
28 642 кредити / 105,3 млн. євро
117 247 депозитних рахунків / 105,9 млн. євро
737 співробітників

Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje
Tel./Fax: +389 2 321 99 00 / 01
info@procreditbank.com.mk
www.procreditbank.com.mk

ПроКредит
Молдова

Заснований у грудні 1999 року
22 відділення
15 267 кредитів / 25,0 млн. євро
323 співробітники

65, Stefan cel Mare Ave.
Off. 900; Chisinau
Tel./Fax: + 373 22 27 0707 / 3488
office@procredit.md
www.procredit.md

ПроКредит Банк
Молдова

Заснований у грудні 2007 року
Працює з лютого 2008 року
1 відділення
41 співробітник

35, Eminescu St.
Chisinau
Tel./Fax: + 373 22 27 1707 / 204496
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md

ПроКредит Банк
Румунія

Заснований у травні 2002 року
36 відділень
39 687 кредитів / 213,9 млн. євро
106 804 депозитних рахунки / 160,8 млн. євро
899 співробітників

Calea Buzesti, No. 62-64, Sector 1
011017 Bucharest
Tel./Fax: +40 21 2016000 / 3055663
headoffice@procreditbank.ro
www.procreditbank.ro

ПроКредит Банк
Сербія

Заснований у квітні 2001 року
60 відділень
101 999 кредитів / 415,3 млн. євро
434 183 депозитних рахунки / 393,4 млн. євро
1625 співробітників

Bulevar despota Stefana 68c
Belgrade
Tel./Fax: +381 11 20 77 906 / 905
info@procreditbank.co.rs
www.procreditbank.co.rs

ПроКредит Банк
Україна

Заснований у січні 2001 року
61 відділення
52 885 кредитів / 264,9 млн. євро
100 682 депозитних рахунки / 150,1 млн. євро
1803 співробітники

107a Peremogy Ave.
Kyiv 03115
Tel./Fax: +380 44 590 10 41 / 01
info@procreditbank.com.ua
www.procreditbank.com.ua

* Показники цього розділу зібрані на основі фінансової та операційної звітності згідно із загальноприйнятими в групі стандартами.
Вони можуть відрізнятися від показників, поданих у звітах банків згідно з місцевими принципами бухгалтерської звітності.
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Огляд найважливіших подій 2007 року

•

ПроКредит Банк Україна демонструє
черговий рік сталого зростання: Банк надав
понад 40 тис. кредитів загальною сумою
362 млн доларів США. Сукупний кредитний
портфель збільшився на 30% – до 390 млн
доларів США.

•

Загальна кількість активних рахунків
клієнтів перевищує 100 тис., обсяг
депозитів зростає на 42% – до 220 млн
доларів США, що становить понад половину
портфеля поточних кредитів.

•

Банк продовжує рости і відкриває чотири
відділення в Києві та по одному – в Одесі,
Дніпропетровську, Львові, Харкові, Полтаві
й Маріуполі. Двері наших відділень уперше
відкриваються в Мелітополі та Вінниці.
Наприкінці року в шістдесяти чотирьох
відділеннях та головному офісі ПроКредит
Банку працює понад тисяча вісімсот
співробітників.

•

Навесні 2007 року Банк починає реалізацію
проекту “ПроКредит Арт”, спрямованого
на підтримку українських митців. Двадцять
художніх виставок пройшли у відділеннях
Банку в Києві, Ялті, Ужгороді, Білій Церкві,
Донецьку та Львові.

•

Завдяки вагомому рівню прибутків,
досягнутому у 2006 році, ПроКредит Банк
уперше здійснив виплату дивідендів на
загальну суму, еквівалентну 4 млн доларам
США.

•

Міжнародне рейтингове агентство Fitch
Ratings підтверджує рейтинги ПроКредит
Банку: довгостроковий рейтинг дефолту
емітенту “BB-”, прогноз “Позитивний”,
довгостроковий рейтинг за національною
шкалою “AAA(ukr)”, прогноз “Стабільний”.
Міжнародні рейтинги ПроКредит Банку,
наразі обмежені стелею рейтингу країни
(“BB-”), й надалі залишаються максимально
можливими в Україні.

ОГляд найва Ж ливіШих подій 2007 роК у

•

31 жовтня ПроКредит Банк відзначив
Всесвітній день заощаджень запуском
двомісячної інформаційної кампанії у
співробітництві з місцевими навчальними
закладами. Понад сім із половиною тисяч
учнів та студентів із понад сотні місцевих
шкіл та вищих навчальних закладів відвідали семінари з фінансової освіти, організовані ПроКредит Банком. Співробітники
Банку провели презентації банківської
системи, пояснили роль комерційних банків та розповіли про важливість заощаджень.

•

У грудні ПроКредит Банк та KfW підписали
договір кредитної лінії на 20 млн доларів
США з метою фінансування проекту раціонального використання енергії, спрямованого на надання кредитних коштів приватним підприємствам та господарствам,
що інвестують в енергозбереження. У 2008
році Міжнародна Фінансова Корпорація також планує приєднатися до фінансування
цієї ініціативи на аналогічних умовах.

15

16

РІЧНИЙ ЗВІТ 2007

Огляд бізнесу

Правління
з ліва направо:
Зузанне Деккер
Член Правління
Дірк Хабьок
Голова Правління
Віктор Пономаренко
Член Правління

ОГляд Бізнес у

Політичне та економічне середовище
Для України 2007 рік був багатим на політичні
події. 2 квітня Президент країни Віктор Ющенко оголосив про своє рішення розпустити парламент, а отже, і коаліційний уряд під керівництвом Прем’єр-міністра Віктора Януковича. Ця
подія стала початком тривалої конфронтації
між Президентом та Прем’єр-міністром, який,
через рішення Президента, ризикував втратити владу.
Після тривалої полеміки щодо конституційності розпуску парламенту і спроб Прем’єрміністра та уряду відмінити це рішення
обидві сторони, нарешті, досягли компромісу. Вони погодилися провести дострокові
парламентські вибори, призначивши їх на
30 вересня. До середини червня більш ніж
третина парламенту пішла в добровільну
відставку, зробивши проведення нових виборів неминучим.
До передвиборчої політичної боротьби долучилося багато урядових службовців та структур, що призвело до стагнації в уряді. Популістське політиканство сприяло збільшенню
державних видатків у соціальну сферу, збільшивши зростання інфляції, яка на кінець року
досягла 16,6%.
У жовтні парламентські вибори не змогли створити стійку більшість із жодної сторони. Контроль над урядом виграла коаліція між Блоком
Юлії Тимошенко та пропрезидентською партією «Наша Україна – Народна Самооборона»,
яка зустрілася зі стійкою опозицією партії Регіонів екс-прем’єр-міністра Віктора Януковича. Ця незначна перевага обмежує простір для
маневру для правлячої коаліції, проте вона
кладе край нерозв’язаним суперечностям між
парламентом та главою держави.
Прихід до влади пані Тимошенко після її
прем’єрства у 2006 році дав їй можливість виконати старі і нові обіцянки. Соціальні видатки
ймовірно збільшаться, що нашкодить урядовій антиінфляційній політиці. Державним бюджетом на 2008 рік передбачено збільшення
бюджетного дефіциту до 2% ВВП. До того ж її
коаліція сподівається повернути зовнішній політиці України проєвропейське спрямування,
прагнучи членства у Світовій організації торгівлі, а зрештою, і в Європейській зоні вільної
торгівлі.
Лише завдяки високому рівню громадського
незадоволення політикою економіка України
втрималася під політичними вихорами. У ціло-

му населення проігнорувало політичну драму,
натомість зосередившись на стрімко зростаючій економіці, де реальний ВВП збільшився на
7,3%. Загальний обсяг торгового сектора, що є
рушійною силою економічного зростання вже
другий рік поспіль, збільшився на 17%. Зростанню також сприяв ріст доходів після сплати
податків (на 30% у порівнянні з 2006 роком)
та збільшення торгових інвестицій на 43%.
Розвиток інфраструктури сприяв зростанню
виробництва, будівництва, транспорту та комунікацій.
Динаміка економічного зростання України відобразилася і на внутрішніх та міжнародних
фондових біржах. Український індекс фондового ринку ПФТС збільшився на 135%, показавши найвищі темпи зростання в світі після Китаю. «Феррекспо» стала першою українською
компанією, яка розмістила своїх акції на Лондонській фондовій біржі. Декілька компаній
провели первинне розміщення цінних паперів
на інших західних фондових біржах, і значна
кількість компаній сподівається зробити це у
найближчі роки. Також очікується, що вдала
заявка України на спільне проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» залучить
близько 8 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру.

Розвиток фінансового сектора
Фінансовий сектор виграв від стійкого економічного зростання банків. Наслідуючи тенденцію попередніх років, сукупний кредитний
портфель банківської системи збільшився на
75%. Строкові депозити зросли на 51%, продемонструвавши значно нижчий темп росту.
Розрив між загальним обсягом залучених депозитів та сукупним кредитним портфелем
збільшився більш ніж на 30 млрд доларів США.
Цей розрив перекрили іноземні інвестиції та
позики, але дисбаланс призвів до збільшених
валютних ризиків та високого рівня доларизації.
Банки частково перекладають ці ризики на
своїх позичальників шляхом кредитування
фізичних осіб в іноземній валюті. Згідно з даними Національного банку України (НБУ), принаймні 65% поточних кредитів – це споживчі
кредити та іпотека в доларах США та інших іноземних валютах.
Загальний обсяг кредитів приватним позичальникам зріс на 97%. Збільшення споживчого кредитування підтримало торгівлю, проте,
за відсутності прозорості, банківський сектор
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та його клієнти наражаються на високі ризики.
З метою підвищення прозорості, НБУ видав постанову, якою зобов’язав розкривати розмір
ефективної процентної ставки за споживчими
кредитами. Як прихильник прозорого банківського обслуговування, ПроКредит Банк радо
підтримав цю ініціативу. Багато банків, на
жаль, і досі не виконали вимог цієї постанови у
повному обсязі. Через різноманітні прогалини
в законодавстві та неефективний контроль із
боку НБУ, це нововведення не принесло очікуваних результатів у широкому масштабі. Чимало банків представляли справжню вартість
своїх продуктів у фальшивому світлі, отримуючи надзвичайно високі прибутки за рахунок
власних клієнтів.
Ці прибутки привертають іноземний капітал.
Уже три роки поспіль іноземні банки виходять на ринок роздрібних фінансових послуг,
купуючи контрольні пакети акцій українських
банків. Ціна придбання акцій місцевих банків
одна з найвищих у світі – вона перевищує балансову вартість, приблизно, в чотири-п’ять
разів. За даними “Dragon Capital”, київської
інвестиційної компанії, придбання двадцяти
українських банків призвело до припливу
6,8 млрд доларів США іноземних інвестицій
за останні три роки. Кожна покупка сприяє
значному приросту капіталу банківської системи та великим сподіванням інвесторів.

необхідно покращувати регулятивні заходи,
щоб через кілька років українські споживачі
могли позитивно згадувати прихід іноземних
інвесторів на банківський ринок України.

Кредитні операції
Незважаючи на гостру конкуренцію на ринку,
кредитний портфель ПроКредит Банку продовжив свій сталий розвиток. За станом на кінець
року наш кредитний портфель зріс на 30% –
до 390 млн доларів США. У портфелі близько
53 тис. кредитів майже 45 тис. позичальникам,
переважно приватним підприємцям.
Структура портфеля свідчить про незмінну
відданість ПроКредит Банку обслуговуванню
дрібних підприємств та малого бізнесу. Дві
третини загального обсягу поточних кредитів
та 97,8% загальної кількості кредитів – це кредити на суми до 50 тис. доларів США.
Найпопулярнішим кредитним продуктом Банку залишався кредит «ПроЕкспрес». Дрібні
підприємці мають можливість звертатися за
кредитами на суму до 10 тис. доларів США
без застави. Кредитні спеціалісти проводять
аналіз та готують кредити до видачі протягом
24 годин із моменту подання заявки.

Перед керівництвом нових банків постали
амбіційні цілі зростання, які сприяють практиці безвідповідального банківського обслуговування. В цих умовах НБУ зустрічається із
серйозними викликами. Національному банку

ПроКредит досяг інтенсивного зростання в
сегменті кредитів для малого та середнього
бізнесу (позики від 50 тис. євро), незважаючи
на жорстку конкуренцію з боку західних банків, що вийшли на ринок. Ці кредити призначені для фінансування обігових коштів та інвес-

Розвиток кредитного портфеля

Кількість поточних кредитів за сумою кредиту*

Обсяг (млн дол.США)

Кількість (тис.)
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Грудень Червень

до 10 000 дол.США
від 10 001 дол. США до 50,000 дол. США
від 50 001 дол. США до 150,000 дол. США
понад 150,000 дол. США
Загальна кількість поточних кредитів

07

Грудень

9,5%

o,4%

22,3%
66,1%

до 1 000 дол. США
від 1 001 дол. США до 10 000 дол. США
від 10 001 дол. США до 50 000 дол. США
від 50 001 дол. США до 150 000 дол. США
понад 150 000 дол. США
* За станом на 31 грудня 2007 року

ОГляд Бізнес у

тицій в основні засоби роботи підприємств на
строк до 15 років.
Наша клієнтська база в секторі малого та середнього бізнесу переважно представлена
тими, хто починав із дрібного бізнесу, але,
розширившись за нашої фінансової підтримки, вже потребує більших сум для подальшого
зростання. Також ми надаємо ці кредити новим
клієнтам, які шукають надійного фінансового
партнера в довгостроковій перспективі.
Великим компаніям, що прагнуть гнучких фінансових рішень, ми пропонуємо овердрафти та кредитні лінії. Ці продукти допомагають
клієнтам підтримувати достатній рівень ліквідності та фінансувати поточні активи.
ПроКредит Банк прагне стати “домашнім банком” для малих та середніх підприємств. Окрім
кредитів, ми надаємо весь спектр банківських
продуктів і послуг для розвитку бізнесу, у тому
числі грошові перекази, валютообмінні та документарні операції, а також зарплатні проекти. Завдяки вагомим інвестиціям у розвиток
персоналу, ми гарантуємо, що наші клієнти
отримують зрозумілу інформацію про продукти та ґрунтовну фінансову консультацію.
Щедрою винагородою за ці зусилля є тривалі
відносини з багатьма нашими клієнтами.

монт Еко». Цей продукт заохочує інвестиції в
енергозбереження, сприяючи таким чином боротьбі з деградацією навколишнього сере довища. Його введення підкреслює важливість
заходів з економії енергії в Україні, на сьогодні
однієї з найменш енергоефективних країн світу. Програму кредитування «ПроРемонт Еко»
розроблено у співпраці з KfW та МФК.
ПроКредит Банк Україна пропонує чесні та
прозорі продукти і послуги. Наша технологія
ретельного аналізу спроможності та бажання кожного клієнта погасити кредит вирізняє
нас серед інших фінансових установ. Завдяки цій стратегії ми досягаємо високої якості
кредитного портфеля: за станом на 31 грудня
пов’язаний із ризиком кредитний портфель
ПроКредит (кредити, прострочені більш ніж
на 30 днів) становив 0,98%. Лише у 0,4% кредитів поточного портфеля було змінено графік погашення, а загальний об’єм списаних
кредитів за станом на кінець року становив
лише 0,7%.

Як націлений на розвиток банк-сусід, ми пропонуємо кредит «ПроРемонт», тобто кошти
на покращення житлових умов для приватних
осіб. Загальна сума портфеля поточних кредитів «ПроРемонт» склала 12,5 млн доларів США,
виданих майже 7 тис. клієнтів. У 2008 році ми
запропонуємо додатковий кредит – «ПроРе-

Стрімке зростання та незмінно висока якість
нашого кредитного портфеля неможливі без
відданої праці та професіоналізму наших
співробітників. Ми робимо вагомі інвестиції
в заходи із професійного розвитку наявного
персоналу та програми всебічного навчання
нових співробітників ПроКредит. Наші інструктори проводять три постійні курси для кредитних спеціалістів, менеджерів із кредитних ризиків та співробітників бек-офісу всіх рівнів. Ці
програми зміцнюють мотивацію й відданість
справі та допомагають нам у досягненні наших
бізнес-цілей.

Портфель бізнес-кредитів за строками погашення

Якість кредитного портфеля (прострочення понад 30 днів)
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Усього списано:
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у 2004 році – 139 149 дол. США
у 2005 році – 578 561 дол. США
у 2006 році – 720 638 дол. США
у 2007 році – 1 362 363 дол. США

Грудень
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Інші банківські послуги
ПроКредит Банк прагне збільшувати частку
клієнтських коштів у своїй ресурсній базі та
сприяти розвитку “культури заощаджень”
українських родин. Наша стратегія роздрібного бізнесу ґрунтується на простих і зрозумілих
продуктах та високоякісному обслуговуванні
клієнтів. Спеціалісти із клієнтського обслуговування Банку з усією ініціативністю підходять до співпраці з клієнтами: вони відвідують
місцеві громади та зустрічаються з потенційними клієнтами особисто. Пряме спілкування
заохочує людей (особливо тих, хто раніше не
мав справи з фінансовою установою) довіряти
ПроКредит Банку і сприяє зміцненню довіри до
банківської системи в цілому.
У 2007 році обсяг депозитних клієнтських вкладів збільшився на 42% – до більш ніж 220 млн
доларів США (включаючи нараховані відсотки).
Кількість власників рахунків збільшилася на
23%, тобто до більш ніж 100 тис. осіб. Залишки
на 80% клієнтських рахунків не перевищували тисячі доларів США. Ці показники свідчать
про те, що довіра нашої цільової групи до ПроКредит Банку продовжує зростати. Вони також
відображають стале підвищення доходів та
збільшення кількості підприємств у формальному секторі української економіки.
Ощадна програма, яка була започаткована в
2005 році, не втрачає своєї популярності серед
приватних клієнтів. Банк збільшив кількість
ощадних рахунків на 139% – до 13 700. Обсяг
рахунків майже подвоївся і наприкінці року
досяг 30 млн доларів США. Ощадна програма
пропонує високу операційну гнучкість – поповнювати внески та знімати гроші з рахунку

Обсяг (млн дол. США)

Кількість (тис.)
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Ми пропонуємо широкий спектр інших роздрібних банківських послуг та постійно розробляємо нові продукти для задоволення потреб наших клієнтів. Оскільки ми прагнемо
підвищувати ефективність роботи групи ПроКредит, дедалі більшої ваги набувають платіжні картки та електронні банківські послуги.
За станом на кінець року ПроКредит Банк мав
70 банкоматів. 30 тис. власників платіжних
карток ПроКредит мають цілодобовий доступ
до базових послуг Банку (зняття готівки, перевірка стану рахунку, страхові платежі та
поповнення рахунку мобільного зв’язку).
Завдяки Інтернет-банкінгу, клієнти мають доступ до своїх рахунків у будь-якій точці світу.
Станом на кінець року кількість клієнтів, які
користуються електронним банкінгом, зросла
до 1 760, а сама система електронного банкінгу обробила близько 700 тис. платежів.
Загальний обсяг досяг 1,3 млрд доларів США,
що на 53% більше, ніж у попередньому році.
Оскільки Інтернет в Україні стає дедалі доступнішим, ми розраховуємо на стрімке зростання
кількості користувачів системи електронного
банкінгу.
У порівнянні з попереднім роком, кількість
внутрішніх платіжних операцій, здійснених
ПроКредит Банком, збільшилась на 22% –
до 1,4 млрд доларів США. Було оброблено
25 тис. міжнародних платіжних доручень на суму
172,6 млн доларів США. Збільшився загальний
обсяг грошових переказів: внутрішніх – на

Кількість депозитів клієнтів за сумою депозиту*

Депозити клієнтів
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можна будь-коли, а мінімальна сума становить
еквівалент 10 доларів США. У поєднанні з конкурентоспроможною процентною ставкою,
цей продукт дозволяє успішно залучати вклади та диверсифікує нашу ресурсну базу.
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Строкові депозити

Ощадні рахунки

Поточні рахунки
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* У 2007 основи розрахунку кількості депозитів зазнали змін
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до 100 дол. США
від 101 дол. США до 1 000 дол. США
від 1 001 дол. США до 10 000 дол. США
від 10 001 дол. США до 50 000 дол. США
від 50 001 дол. США до 100 000 дол. США
понад 100 000 дол. США
* За станом на 31 грудня 2007 року
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суму близько 3 млрд доларів США, міжнародних – майже на 300 млн.
З метою виконання наших зобов’язань щодо
забезпечення клієнтського обслуговування,
ми вдосконалили здатність контакт-центру
задовольняти потреби клієнтів. До цього безкоштовного центру можна додзвонитися з
будь-якої точки країни, щоб визначити розташування відділень ПроКредит та отримати
інформацію про доступні банківські послуги.
Він є ефективним інструментом для збору клієнтських відгуків.
Завдяки централізації цих функцій у контактцентрі, ми підвищили ефективність роботи
фронт-офісів наших відділень. Високоорганізовані процеси забезпечуються трьома
структурними підрозділами центру, усі співробітники проходять інтенсивну професійну
підготовку. Робота контакт-центру отримала
схвальний відгук наших клієнтів, тому в 2008
році ми розширимо спектр його послуг. Наша
мета – розвивати контакт-центр як надійний
засіб комунікації між Банком та його наявними і потенційними клієнтами.
Успіх наших роздрібних послуг свідчить про
те, що клієнти цінують наш чесний, прозорий підхід та високу якість клієнтського обслуговування. У 2008 році ми продовжимо
розвивати ефективні бізнес-процеси шляхом
впровадження нового банківського програмного забезпечення. Ця система доповнює наші
спрощені процеси та реорганізовану структуру відділень. І хоча вона пропонує суттєву
підтримку, найважливіший чинник піклування
про клієнтів ПроКредит Банку – наші співробітники. Ми переконані, що наші зусилля з на-
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вчання та підвищення кваліфікації персоналу
Банку – це дієва інвестиція в майбутнє нашої
установи.

Фінансові показники
У 2007 році ПроКредит Банк зберігав міцне
фінансове положення та свою роль провідної
установи на ринку. Сукупні активи збільшилися на 29% – до 454 млн доларів США. 84%
сукупних активів забезпечив кредитний портфель, що збільшився з 299 до 390 млн доларів
США. Ці темпи росту віддзеркалюють стратегію розвитку бізнесу, що поєднує стрімке роз-

ширення із незмінною прихильністю до відповідального зростання та обачного управління
ризиками. Українська банківська система, що
вирізняється агресивним кредитуванням та
безвідповідальною кредитною політикою, позначилася підвищеними показниками росту.
Але ПроКредит Банк досяг значного збільшення кредитного портфеля та високої якості активів.
ПроКредит Банк закінчив 2007 рік із чистим
прибутком у більш ніж 3 млн доларів США.
Через масштабну діяльність із регіонального розширення та розвитку персоналу, що в
цьому році потребувала більших видатків у

ОГляд Бізнес у

порівнянні з попередніми роками, зменшилися показники прибутковості Банку, у тому
числі чистий прибуток (2006 рік – 4,6 млн) та
рентабельність власного капіталу (2006 рік –
15,07%, 2007 рік – 7,63%).
Серед головних факторів, що вплинули на
витрати, – оклади співробітників, витрати
на будівництво та модернізацію, підвищення
орендної плати. До того ж ПроКредит Банк продовжував приділяти значну увагу навчанню та
професійному розвитку своїх співробітників,
інвестувавши в навчання персоналу понад
мільйон доларів протягом року.
Стійке зростання клієнтських вкладів (на 42%)
залишило низькою (30%) частку коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями (МФО). Завдяки тому, що найбільшою частиною зобов’язань Банку стали заощадження
приватних осіб, ми зберегли диверсифіковану
ресурсну базу. ПроКредит Банк розглядає позики від МФО як важливе джерело фінансування. Вони надаються на прозорих та вигідних
умовах і спрощують приведення у відповідність структур валют та строків погашення банківських активів та зобов’язань. У 2007 році
ПроКредит Банк отримав 27 млн доларів США
від ЄБРР на умовах договору синдикованої позики. У рамках нового проекту раціонального
використання енергії KfW надала ПроКредит
Банку кредитну лінію на 20 млн доларів США.
У 2008 році цю ініціативу підтримає МФК, надавши фінансування на умовах, аналогічних
до тих, на яких Банк отримав кредитну лінію
від KfW.
У вересні міжнародне рейтингове агентство
Fitch Ratings підтвердило рейтинги ПроКредит Банку: довгостроковий рейтинг дефолту
емітенту “BB-”, прогноз “Позитивний”, довгостроковий рейтинг за національною шкалою
“AAA(ukr)”, прогноз “Стабільний”. Міжнародні
рейтинги Банку, наразі обмежені стелею рейтингу країни (“BB-”), залишаються максимально можливими в Україні.
Завдяки значним прибуткам, отриманим у
2006 році, ПроКредит Банк уперше виплатив своїм акціонерам дивіденди на загальну
суму, еквівалентну 4 млн доларів США, підтвердивши таким чином свою стабільність та
фінансову спроможність. Завдяки значному
збільшенню акціонерного капіталу впродовж
2006 року, коефіцієнт достатності капіталу
залишався набагато вищим, ніж мінімальний
рівень, згідно з вимогами внутрішніх та міжнародних нормативів.
Слід відзначити істотні зміни в структурі акціонерів Банку, які ми плануємо завершити

у 2008 році. У 2007 році ПроКредит Холдинг
скористався опціоном на купівлю 20% акцій
Банку, що належать ЄБРР. Наразі ми очікуємо
офіційного схвалення з боку Національного
банку України.

Перспективи
З наближенням Президентських виборів, у
2009 році, ми чекаємо на тривалу боротьбу за
владу між політичними партіями та їх лідерами. Це політичне протистояння перешкоджатиме проведенню нагальних реформ, а саме:
зміцненню судової системи, приборканню
всюдисущої корупції та усуненню бюрократичних бар’єрів для подальшого зростання.
Прорив на переговорах про вступ до СОТ та
прозахідна орієнтація сьогоднішнього уряду
сприятимуть інтеграції у глобальну економіку
і зроблять Україну ще привабливішою для іноземних інвесторів. Економіка України як одного з найбільших виробників сталі тільки виграє
від поточних високих цін на світовому ринку.
Ми вважаємо, що конкурентна боротьба у фінансовому секторі зберігатиме свої масштаби
та агресію, адже іноземні банки намагатимуться захопити максимально можливу частку ринку. Але ПроКредит Банк продовжуватиме дотримуватися позиції відповідального
банківського обслуговування малого бізнесу
та родинних господарств.
ПроКредит Банк продовжуватиме реалізацію
своїх планів щодо сталого розширення. Ми переконані, що відповідальний підхід Банку до
фінансового обслуговування зміцнить довіру
до нашої установи. Для задоволення потреб
клієнтів ми продовжимо розгалужувати мережу наших відділень та приділяти увагу розвитку і навчанню персоналу. Вище керівництво
та керівники відділень підтримуватимуть менеджерів середньої ланки у мотивації та розвитку наших молодих, сповнених ентузіазму
співробітників. Ми підвищуватимемо якість
програм професійного розвитку для наявних
співробітників кредитного та роздрібного напрямків роботи, щоб вони могли будувати міцну та стабільну кар’єру в нашому Банку.
І, нарешті, відповідно до нашої концепції “банксусід”, ми будемо заохочувати наших співробітників продовжувати реалізовувати проекти, спрямовані на поліпшення якості життя
місцевого населення, та проводити освітні заходи. Ми впевнені, що, окрім безпосередньої
допомоги членам місцевих громад, ці проекти
сприяють підвищенню рівня соціальної свідомості серед наших співробітників.
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Спеціальна тема

Відповідальне банківське обслуговування у дедалі безвідповідальному
банківському середовищі
Банківській бум в Україні привертає значну
увагу. Придбання міжнародними банківськими
групами українських банків характеризується
надзвичайно високим співвідношенням ціни
покупки із балансовою вартістю та внесенням
чималого акціонерного капіталу. Учасники ринку напружено намагаються досягти стрімкого
зростання активів. Українські банки, чиї акціонери прагнуть продати їх іноземним інвесторам,
також змушені підвищувати свої показники.
За цих умов банки намагаються отримати максимальні прибутки в короткі строки, майже не
зважаючи на незмінний розвиток та соціальні
наслідки своєї практики кредитування.
У міру того як банки агресивно просувають свої
продукти задля здобуття частки ринку, клієнти,
не розуміючи реальної вартості своїх кредитів,
“обростають” чималими боргами. Цільову групу
постачальників споживчих кредитів становлять,
переважно, люди з низькими доходами, які майже на мають досвіду щодо банківських послуг.
Часто банки рекламують нульову відсоткову
ставку за кредитами, тоді як насправді ефективна ставка перевищує шістдесят відсотків на рік
(беручи до уваги щомісячні комісії від початко-

вої суми кредиту та інші приховані платежі). Така
несумлінна реклама чітко націлена на те, щоб
затягти необізнаних людей у борги.
Сучасний досвід багатьох західних банків свідчить про те, що для банківських установ непоінформовані люди з низьким рівнем доходів – це
особливо привабливий ринок: тільки-но в таких
клієнтів виникає надлишкова заборгованість,
вони не мають іншого вибору, окрім як змиритися з високими комісіями та відсотковими
ставками за кредитами зі зміненим графіком
погашення. Така практика може призвести до
підвищення штрафних відсоткових ставок, підриваючи фінансовий сектор та соціальну стабільність.
Із часу свого заснування ПроКредит Банк дотримується принципів чесного кредитування, які
зобов’язують його гарантувати: що положення
та умови надання і погашення кредитів – прозорі, ціна кредиту визначається чесно, без прихованих комісій, і сума кредиту не перевищує
можливостей позичальника погасити борг. В
Україні багато банків більше не вимагають документів, які б підтверджували рівень доходів чи

Спеціа льна тема

платоспроможність позичальників. “Кредитний
аналіз”, як правило, зводиться до стандартних
процедур кредитного скорінгу та скринінгу, які
не можуть адекватно оцінити платоспроможність потенційного позичальника.
ПроКредит Банк використовує індивідуальний підхід, який передбачає залучення значної
кількості співробітників. Це рідко призводить
до ситуацій, коли позичальник не в змозі погасити кредит. У 2007 році кредитний портфель,
що пов’язаний із ризиком, склав лише 0,98%
сукупного кредитного портфеля. Висока якість
кредитного портфеля свідчить про те, що навіть
за складних українських реалій можливо досягти сталого зростання кредитного портфеля,
не відхиляючись від відповідального підходу до
надання кредитів.
У серпні 2007 року ПроКредит Банк знову дав
старт компанії “Чесні кредити для приватного
бізнесу”, мета якої – сприяти більшій прозорості в банківському секторі. Протягом року ми
організували різноманітні заходи з фінансової
освіти, у тому числі дні відкритих дверей у наших
відділеннях для учнів місцевих шкіл та студентів
вищих навчальних закладів, і семінари для приватних підприємців. Ці заходи покликані поінформувати людей щодо ролі банків у економіці
та стандартних банківських продуктів і послуг,
зокрема, а також важливості заощаджень. Упродовж року наші освітні заходи відвідали майже
сім тисяч школярів та студентів із понад ста місцевих навчальних закладів.
Відповідальне сприяння розвитку фінансового сектора вимагає часу та наполегливої праці.
Воно потребує стабільних установ, власники
яких мислять стратегічно та дивляться вперед,
а добре навчені співробітники можуть здобути
довіру клієнтів. Саме на це й спрямовані наші
зусилля в економічному середовищі, що стає дедалі складнішим.
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Управління ризиками

Зобов’язання ПроКредит Банку бути низькоризиковою фінансовою установою – це
невід’ємна складова його політики надійного
сусіда і банківського партнера для своїх клієнтів. В умовах бурхливого політичного та економічного життя України, розважливе і послідовне управління банківськими ризиками конче
важливе.
ПроКредит Банк застосовує ефективні процеси та процедури управління ризиками і сприяє
розвитку культури обізнаності щодо ризиків
серед керівництва та співробітників. Чіткі процедури гарантують своєчасне розпізнавання,
ґрунтовну оцінку, надійний контроль і ефективне зменшення ризиків щодо кожної банківської операції. Відповідальність за управління
ризиками покладена на керівництво Банку.

Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик, пов’язаний з основ
ною діяльністю Банку, – долається за допомогою високорозвиненої методології кредитування, що застосовує група ПроКредит.
Ретельні, чітко оформлені процедури аналізу
та моніторингу позичальників, передбачають
детальний розгляд кожного окремого випадку
кредитного ризику компетентним кредитним
комітетом належного рівня. Без індивідуальної уваги банківського експерта не залишається жоден позичальник – це стосується навіть
найдрібніших кредитів. Банк принципово не
приймає “автоматичних” кредитних рішень,
що ґрунтуються на скоринг-системах чи інших
надто спрощених методах оцінки кредитоспроможності позичальників.
Загальна стратегія бізнесу Банку – це ключовий фактор у забезпеченні його низькоризикового статусу. У світлі концепції “банк-сусід”
установа підтримує тісний зв’язок зі своїми
клієнтами, не відокремлюючи себе від людей,
яких вона обслуговує. У відділеннях ПроКредит Банку добре знають своїх позичальників.
Завдяки цій високоякісній інформації, Банк
приймає розсудливі кредитні рішення та ефективніше працює. Оскільки у своїй діяльності
ПроКредит Банк концентрується на наданні
малих кредитів значній кількості малих і дрібних підприємств, кредитний портфель Банку
є дуже диверсифікованим, що суттєво знижує
ризик негативного впливу на його якість у разі
порушення зобов’язань зі своєчасного повернення кредитів одним чи кількома позичальниками.
На рівні портфеля, кредитний ризик регулярно відстежується відділом управління ризи-

ками та контролюється Комітетом із ризиків
загального характеру. Це робиться для того,
щоб упевнитись, що Банк не наражає себе на
суттєве накопичення кредитних ризиків. Протягом 2007 року Банк підтримував високу
якість кредитного портфеля: за станом на кінець року портфель, що пов’язаний із ризиком
(кредити, прострочені більш ніж на 30 днів)
становив менше одного відсотка.

Ринковий ризик
Ринковими ризиками опікується Комітет з
управління активами та зобов’язаннями. До
його складу, зокрема, входять члени правління, які проводять щотижневі засідання з метою
контролю відкритих валютних позицій, а також відповідності рівнів відсоткових ставок та
строків для підтримки оптимальної структури
активів і зобов’язань. Політика Банку полягає
в тому, щоб, по можливості, завжди закривати
відкриті валютні позиції. ПроКредит Банк майже не наражається на ринкові ризики, оскільки не займається спекулятивною діяльністю.
Валютні операції та операції на ринку короткострокового капіталу проводяться тільки для
закриття або обмеження відкритих позицій.

Ризик ліквідності
Комітет з управління активами та зобов’я
заннями також відповідає за управління ризиком ліквідності. Банк щоденно оцінює,
планує та прогнозує грошові потоки з урахуванням звичайних та стресових ситуацій в
розрізі всіх валют. Цей підхід дозволяє Банку
повністю та вчасно виконувати свої платіжні
зобов’язання, що забезпечує достатнє фінансування його розвитку навіть у періоди дефіциту ліквідності на ринку. Про переваги цієї
системи свідчили події, що відбувалися наприкінці 2007 року: ПроКредит Банк був здатний продовжувати кредитування в іноземній
валюті, в той час, коли більшості інших банків
України довелося тимчасово його припинити
через іпотечну кризу, яка майже унеможливила залучення коштів на кредитування в іноземній валюті.

Операційний ризик
ПроКредит Банк визнає операційний ризик,
що є наслідком швидкого розвитку, і пильно
слідкує за цією сферою управління ризиками.
Прості процедури, постійний тренінг для персоналу, дотримання всіма співробітниками ко-

Управ ління ризиК а ми

дексу поведінки, а також політика внутрішньої
та зовнішньої прозорості є тими факторами,
що сприяють зниженню операційних ризиків
Банку. Бізнесові процедури Банку відповідають передовим практикам в галузі контролю
операційних ризиків, вони чітко визначені та
добре задокументовані. Суворо дотримуються
принципи чіткого розподілу обов’язків та “чотирьох очей”. Усі бізнесові процеси підлягають
незалежному моніторингу та аналізу з боку
відділу внутрішнього аудиту.
Менеджери, які спеціалізуються на управлінні
операційними ризиками, постійно відстежують та аналізують як наявні, так і потенційні
випадки операційних ризиків, вдаються до
належних заходів з їх зниження у співпраці з
іншими відділами установи. Комітет з опера-

ційних ризиків, до складу якого входять, зокрема, члени правління Банку, у змозі швидко
реагувати на потенційні ризики.
У 2007 році ПроКредит розробив політику
управління ризиками та відповідні керівництва на рівні всієї групи. Відповідаючи вимогам нової Базельської угоди про достатність
капіталу, ці засоби забезпечують впровадження в ПроКредит Банку передового міжнародного досвіду управління ризиками, і водночас,
зміцнюють підтримку на рівні групи. Група
ризик-менеджерів із ПроКредит Банку Україна
була однією з трьох досвідчених команд у групі ПроКредит, що брала участь у розробці та
впровадженні системи управління ризиками.
Робочі зустрічі проводилися у Східній Європі,
Африці та Латинській Америці.
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Мережа відділень

Russia

У 2007 році ПроКредит Банк продовжив стале
розгалуження своєї філіальної мережі, додавши до її складу 12 відділень по всій країні. Протягом останніх двох років Банк подвоїв свою
філіальну мережу, закінчивши 2007 рік із 64
відділеннями в 27 містах України.

Poland

Ukraine

Sumy

ність на початку 2008 року. Усі відділення відповідають стандартам корпоративного дизайну групи ПроКредит, завдання яких – створити
відкриту та доброзичливу атмосферу і втілити
нашу відданість прозорості.

Kyiv (17)

Lviv (5)

Vinnytza

Ivano-Frankivsk

Uzhgorod

Poltava (2)

Bila Tserkva

Ми розширили нашу присутність у Харкові,
Одесі, Дніпропетровську, Львові, Полтаві та
Маріуполі, додавши по одному відділенню в
кожному з цих міст. З метою подальшого нарощення своєї присутності, Банк вийшов на нові
ринки, відкривши відділення в Мелітополі та
Вінниці. До того ж ми придбали приміщення в
Миколаєві, де плануємо розпочати свою діяль-

Kolomya

Kharkiv (6)

З метою збільшити обсяги споживчого кредитування в Україні, іноземні банки намагаються швидко відкрити якомога більше невеликих роздрібних пунктів. На відміну від них,
ПроКредит Банк віддає перевагу стабільному
розгалуженню своєї філіальної мережі, зосереджуючись на якості, а не на кількості. У
2008 році ми плануємо відкривати по одному
відділенню на місяць.

Ми відкривали відділення по всій країні, але
основний акцент робили на зміцненні нашої
присутності в тих містах, де ПроКредит Банк
уже певний час працює. Банк відкрив ще чотири відділення в Києві. Як найбільший банківський ринок в Україні, Київ становить винятковий інтерес для залучення депозитів.

Slovyansk

Ця амбіційна стратегія вимагає підтримки
Kremenchuk
керівництва відділень Kramatorsk
та операційних відділів (кредитного, розвитку малого бізнесу,
кредитного
бек-офісу,
з
Dnipropetrovsk
(3) роздрібного бізнесу) Gorlivka
боку організаційних структур регіонального
рівня. Наразі Банк створює регіональні центри, які очолюватимуть від трьох до п’яти ме-

Dniprodzerzhynsk

Donetsk (5)
Zaporizhya (2)

Kryvyi Rih

Moldova

Odesa (4)
Україна
країна
Львів (5)

Івано-Франківськ
Ужгород
Уж

Romania

Росія

Melitopol

Суми

Київ (1 )

Полтава (2)

Харків
рків (6)
(6

Біла Церква

Сєвєродонецьк
Слов’янськ

Кременчуг
Дніпропетровськ

Вінниця

Краматорсь
торськ
к
Горлівка

Дніпродзержинськ

Коломия

Makiyivka

Mariupol (2)

Білорусія

Польща

Severodonetsk

Кривий Ріг

Молдова

Донецьк (5)
Запоріжжя (2)

Simferopol

Russia

Макіївка

Маріуполь (2)

Одеса (4))

Black Sea
Румунія

Sevastopol

Чорне море

Севастополь

Сімферополь

Yalta

Ялта

Росія

Мере Ж а від ділень

неджерів із переліку наших кращих керівників
відділень. Дві групи регіональних менеджерів уже працюють в Києві та Львові. Команди
регіональних менеджерів значно покращать
здатність головного офісу спрямовувати та
координувати діяльність відділень, зберігаючи, водночас, швидкість і децентралізацію
прийняття рішень. Нові організаційні структури дозволять Банку розширити свою філіальну
мережу до більш ніж сотні відділень.

29

30

РІЧНИЙ ЗВІТ 2007

Організація, персонал та його розвиток

ПроКредит Банк прагне забезпечувати клієнтів професійним обслуговуванням та прозорими продуктами, що мають позитивний вплив
на місцеві громади. Ми намагаємося гарантувати особисту відповідальність усіх наших
співробітників за якість послуг, які надає Банк.
Для того, щоб підтримувати свою ідентичність
по мірі нашого зростання, ми маємо ретельно
відбирати співробітників та менеджерів, які
поділяють наші цінності.
ПроКредит, окрім спеціалістів із досвідом у
банківській сфері, приймає на роботу студентів, випускників вищих навчальних закладів та
молодих дипломованих фахівців, які бажають
працювати в середовищі відкритого спілкування та прагнуть здобувати професійні вміння і навички. У 2007 році в рамках підтримки
стрімкого розгалуження нашої філіальної
мережі, ми найняли 771 співробітника. Банк
обрав керівників відділень із числа найдосвідченіших своїх співробітників і делегував їм
відповідні повноваження щодо набору та навчання персоналу.
Як установа, що розвивається, ПроКредит Банк
надає великого значення розвитку персоналу.
У 2006 році ми заснували локальний учбовий
центр, що проводить базовий навчальний курс
для всіх стандартних посад, а також курси
«підвищення кваліфікації» для передових спеціалістів та менеджерів.

Інтеграція співробітника до команди ПроКредит починається із презентації супервайзерами кодексу поведінки та корпоративних
цінностей Банку. Усі нові працівники беруть
участь у вступному семінарі для новачків –
дводенному курсі, присвяченому історії та
місії групи ПроКредит, фінансуванню малого бізнесу, корпоративним цінностям групи
та концепції “банк-сусід”. Нові співробітники
знайомляться з членами вищого керівництва
Банку, які розповідають їм про функції та
обов’язки кожного з відділів головного офісу.
Наступним етапом є навчання в класах та інтенсивний тренінг на робочих місцях, завдяки
чому персонал здобуває необхідні для роботи
технічні навички.
У 2007 році ми започаткували програму внутрішньобанківського навчання, в рамках якої
менеджери середньої ланки проходять курси
з комунікаційних навичок, управління персоналом та менеджменту. Наші менеджери середньої та вищої ланки, які мають найвищий
потенціал, проходять інтенсивний тренінг у
ПроКредит Академії, заснованій ПроКредит
Холдингом у 2006 році в Німеччині. У 2007
році в ПроКредит Академії навчалися вісім менеджерів Банку.
На початку 2007 року група відкрила в столиці
Македонії, Скоп’є, регіональну ПроКредит Академію, призначену для навчання представни-

О р Га н і з а ц і я , п е р с о н а л т а й о Г о р о з в и т о К

ків Східної Європи. Протягом року регіональну
академію відвідали десять наших менеджерів
середньої ланки. У середині 2007 року в Німеччині розпочав роботу мовний центр ПроКредит, в якому менеджери середньої ланки
з усієї групи вивчають англійську мову. Ці
мовні курси стали важливим доповненням до
внутрішнього навчання англійській, яке ПроКредит Банк Україна пропонує співробітникам
усіх рівнів.
Водночас, наші співробітники мають можливість узяти участь у програмах міжнародного
обміну персоналом з іншими установами групи ПроКредит. Завдяки цим ініціативам двадцять чотири співробітники Банку поділилися
знаннями та досвідом із колегами, які мають
інше національно-культурне коріння.
Багато наших співробітників, як на рівні відділень, так і на рівні головного офісу, беруть
участь у житті місцевих громад шляхом організації проектів, спрямованих на покращення
якості життя в тих районах, які ми обслуговуємо. Ці ініціативи є дієвим засобом формування
командного духу, мотивації наших співробітників, зміцнення їхньої соціальної компетентності та лідерських навичок.
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Ет иК а Бізнес у та еКолоГ іЧні с та н д а р т и

Етика бізнесу та екологічні стандарти

Частиною загальної місії групи ПроКредит є
встановлення стандартів у тих фінансових
секторах, де ми працюємо. Ми хочемо робити
свій внесок, що вирізняється не тільки в розрізі цільових груп, які ми обслуговуємо, і якості
фінансових послуг, які ми надаємо, але й що
стосується етики бізнесу. У цьому розумінні,
ключове значення мають наші корпоративні
цінності. Ми встановили шість основних принципів, якими керуються установи групи ПроКредит у своїй діяльності:

• Прозорість: ми дотримуємося принципу

надання прозорої інформації як нашим клієнтам, так і громадськості та нашим співробітникам; ми відверті та відкриті у своїй
діяльності.

• Культура відкритого спілкування: ми відкриті, чесні й конструктивні в нашому спілкуванні один з одним; ми професійно вирішуємо робочі конфлікти завдяки тому, що
разом працюємо над пошуком рішення.

• Соціальна відповідальність і толерант-

ність: ми надаємо клієнтам слушні поради;
оцінюємо їхнє економічне та фінансове
становище, потенціал та можливості з тим,
щоб вони мали зиск від відповідних “продуктів”; дуже важливим для нас є розвиток культури заощаджень; ми з повагою
ставимося до всіх клієнтів і співробітників,
незалежно від їхньої раси, кольору шкіри,
мовної приналежності, політичних або релігійних переконань, національного походження або культурних традицій.

• Орієнтованість на надання послуг: кожного клієнта ми обслуговуємо в дружній, компетентній та ввічливій манері. Наші співробітники надають усім клієнтам послуги
відмінної якості, незалежно від їхнього походження або масштабів бізнесу.

• Високі професійні стандарти: кожен спів-

робітник несе відповідальність за якість
своєї роботи та намагається зробити її ще
кращою.

• Високий рівень особистої відданості: кро-

кує пліч-о-пліч з особистою щирістю й чесністю – рисами, які вимагаються від кожного співробітника в усіх установах мережі
ПроКредит.

Цінності групи ПроКредит складають основу
нашої корпоративної культури. Ми обговорюємо та застосовуємо їх у нашій щоденній
діяльності. Більш того, вони знайшли своє
відображення в кодексі поведінки, який перетворює стандарти ділової етики групи ПроКредит на практичні керівні принципи для

всіх співробітників її установ. Щоб переконатися, що нові співробітники повністю розуміють усі зазначені принципи, початковий курс
для нового персоналу передбачає спеціальні
учбові заняття, присвячені виключно кодексу
поведінки і його значенню для всіх членів нашої команди. Для того щоб забезпечити стійке дотримання персоналом високих етичних
стандартів та тримати його в курсі нововведень етичного характеру, для існуючих співробітників проводяться регулярні навчальні
семінари різних ступенів, що передбачають
тематичні дослідження та обговорення “сірих
зон”.
Ще один аспект забезпечення дотримання
найвищих стандартів ділової етики полягає в
послідовному застосуванні найдосконаліших
міжнародних правил і процедур, націлених
на захист наших установ від використання в
якості механізму для відмивання грошей та
іншої протизаконної діяльності, такої як фінансування тероризму. У зв’язку із цим дуже
важливим є принцип “знай свого клієнта”, а
також надання обґрунтованої звітності та дотримання чинного законодавства.
Також ми встановлюємо стандарти в тому, що
стосується впливу наших кредитних операцій на навколишнє середовище. ПроКредит
Банк впровадив систему заходів охорони навколишнього середовища, яка
передбачає постійну оцінку відповідності кредитного портфеля
екологічним критеріям, всебічний аналіз усіх видів економічної діяльності, що можуть становити потенційну загрозу для
навколишнього середовища, а
також відмову в розгляді заявок на отримання кредиту тим
підприємствам, які займаються екологічно небезпечними
видами діяльності, що їх визначено в нашому переліку
винятків. Завдяки тому що
ПроКредит Банк приділяє
увагу питанням охорони навколишнього середовища в
процесі затвердження кредитів, він піднімає рівень екологічної свідомості серед своїх клієнтів. Дотримання стандартів
етики бізнесу, безумовно, також є основним
критерієм під час розгляду заявок на отримання кредиту. ПроКредит Банк не надає кредитів
підприємствам або приватним особам, якщо
існує підозра в тому, що вони використовують
небезпечні, або морально неприйнятні форми
праці, особливо дитячої.
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Наші клієнти

Сергій Афанасенков,
виробник іграшок,
Данило Афанасенков,
власник дитячого ощадного рахунку

Побачивши в 2001 році телевізійний ролик
ПроКредит Банку, що рекламував кредити для
малого бізнесу, Сергій Афанасенков завітав до
щойно відкритого відділення. Подавши заявку
на кредит для розширення свого невеличкого
бізнесу, цей виробник іграшок став одним із
перших його клієнтів. За підтримки ПроКредит
Банку його бізнес продовжує стабільно зростати. Родина Афанасенків має в ПроКредит
Банку три рахунки, у тому числі й депозитний,
який рік тому відкрив наймолодший член родини Данило.
У 1992 році, коли родина Афанасенків заснувала свою компанію “АННА”, в Україні відчувався дефіцит нешкідливих для здоров’я дітей іграшок. Більшість іграшок надходила на
ринок від іноземних виробників, і хоча вони
коштували дешевше, ніж українські, їх якість,
як правило, була занизькою. У цьому і побачили можливість для підприємницької діяльності
пан Афанасенков та його родина.
Сьогодні українські родини знають і цінують
торгову марку “АННА”, насамперед за гарне співвідношення ціни та якості. Матеріали
для іграшок надходять з-за кордону, а готова продукція має як сертифікат якості, так
і гігієнічний висновок Головного санітарноепідеміологічного управління МОЗ України.

У бізнесі задіяні всі
члени родини Афанасенків, у тому
числі старша дочка
Ганна, на честь якої
названо компанію,
та молодший син Данило. Без “професійної”
оцінки цього експерта з іграшок у виробництво
не надходить жоден виріб. Незважаючи на те,
що йому лише дев’ять років, Данило вже має
чітку уяву стосовно того, що він буде робити,
коли виросте.
“Я буду працювати у своїх батьків, мені це
вкрай цікаво”, –
каже Данило. Завдяки участі в сімейному бізнесі, він має можливість навчитися управляти
грішми. За порадою батька, Данило відкрив у
ПроКредит Банку дитячий ощадний рахунок.
“Звісно, відкрити рахунок мені порадив
тато, але остаточне рішення я прийняв
самостійно, і тепер майже щотижня ходжу
до Банку поповнювати свій депозит”, –
говорить Данило. Він є типовим представником нового покоління українців, які з раннього
віку ставлять перед собою мету і наполегливо
працюють заради її досягнення.

НаШі К ліЄнти

Раїса Бойко,
виробник
жіночого одягу

Назва компанії Раїси Бойко – “Експеримент” –
говорить не тільки про характер бізнесу цієї
жінки – вона визначає філософію її життя.
Після закінчення Інституту легкої промисловості в Алма-Ати пані Бойко двадцять років
працювала конструктором одягу на підприємстві зі штатом у понад п’ять тисяч чоловік
у Казахстані. Останні сімнадцять років Раїса
мешкає в невеличкому мальовничому містечку Біла Церква, де керує власною швейною
фабрикою.
“Спочатку це була просто студія експериментального дизайну одягу, що займала на
швейній фабриці одну кімнату. Ми були сповнені рішучості якомога більше дізнатися
про бізнес, який хотіли започатковувати,
їздили в Естонію та Москву за ідеями”, –
згадує пані Бойко початок власного бізнесу.
Сьогодні у роботі її фабрики задіяні вісімдесят
працівників, у тому числі чотири конструктори
одягу. Є спеціальний цех для ринкового тестування нових моделей. До кожного нового сезону розробляється близько сорока моделей,
але в масове виробництво надходить не більше тридцяти. Для своїх інноваційних моделей,
які, до речі, мають неабияку популярність в
Україні, “Експеримент” використовує тільки
високоякісну тканину.

Три роки тому пані Бойко звернулась до ПроКредит Банку за позикою, що дозволила їй повністю викупити один поверх п’ятиповерхового
будинку. Зараз там розміщується її швейна
фабрика. Торік позика від ПроКредит Банку
допомогла Раїсі Дмитрівні придбати японське
обладнання, яке дозволило підвищити швидкість і якість виробництва.
Сьогодні її компанія працює в умовах жорсткої
конкуренції з боку недорогих імпортних товарів, переважно азійських. Багато українських
споживачів купують їх замість більш дорогого,
хоч і якіснішого одягу вітчизняного виробництва.
“Єдине рішення для компаній, які бажають
зростати та розвиватися, а не просто виживати, полягає у виробництві предметів
одягу за конкурентоспроможними цінами
для ємного вітчизняного ринку. Це означає,
що треба розвивати та просувати власний
бренд, який ви змогли зробити”, –
говорить пані Бойко.
Ця динамічна бізнес-леді є затятим лижником
та відданою бабусею. Проте більшість часу
вона проводить на швейній фабриці “Експеримент”, успіх якої вона вважає одним із найголовніших досягнень свого життя.
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Дмитро Литвинов,
власник друкарні

термін і виготовляти якісну продукцію.
Але головний акцент ми робимо на ставленні
до наших клієнтів”, –
Більшу частину свого трудового життя Дмитро
Литвинов віддав друкарській справі. Уже чотирнадцять років він керує друкарнею, що виготовляє книги, газети, журнали та брошури.
У 2005 році, зваживши всі “за” і “проти”, пан
Литвинов обрав ПроКредит Банк своїм фінансовим партнером. Завдяки позикам від ПроКредит Банку він модернізував обладнання та
розширив власний бізнес.

каже пан Литвинов.
Дмитро Литвинов бере участь в усіх етапах
виробництва, він досконало знає друкарську
справу. Водночас, зростання друкарні навряд
чи було б можливим, якби Дмитрові не допомагала дружина Тетяна, вона ж – головний
бухгалтер компанії.
“Ми починали з нуля, а сьогодні в нас працює
вже близько 20 осіб. Ключова складова нашого успіху – це відданість справі”, –

Незважаючи на стрімкий розвиток електронних засобів масової інформації, переважна
більшість читачів досі віддає перевагу традиційним носіям інформації. Тому не дивно,
що в Україні рівень продажу книжок зростає,
приблизно, на 10-15% щороку. Водночас, посилення конкуренції у друкарській сфері призвело до закриття чималої кількості невеликих
друкарень.

говорить Дмитро. Рід занять Литвинових мав
безперечний вплив на вибір професії їхнього
старшого сина Олексія, дизайнера і фотографа, якого часто запрошують до співпраці відомі видання.

“Чотирнадцятилітній досвід роботи, оптимізація виробничого процесу, а також досвідчений і відданий персонал – ось що дозволяє
нам виконувати замовлення в найкоротший

жартує пані Литвинова. Молодший син Назар
поки ще не визначився щодо майбутньої професії, але у свої тринадцять років він уже багато знає про друкарську справу.

“Ми вже не можемо дозволити собі найняти
власного сина”, –

На
OШ
UR
і КCлL іIЄE н
N тT и
S

Михайло та
Ольга Туряниці,
лікарі та власники
діагностично-лікувального
центру

Успішна приватна медична практика в Україні
вимагає від лікарів розуміння складних бізнесових і юридичних нюансів, а також доступу до
стійкого припливу оборотного капіталу.
Високий професіоналізм та уважне, чуйне
ставлення до пацієнтів – ось найкраща характеристика Михайла та Ольги Туряниць, лікарів
і засновників ужгородської приватної клініки
«МЕДІНТЕЛ».
Ольга й Михайло познайомилися в Тюменському державному медінституті. По закінченні навчального закладу Ольга обрала спеціальність
дерматовенеролога, Михайло став гінекологом.
В 1996 році лікарське подружжя зіткнулося
зі складнощами із працевлаштуванням, що
послужило поштовхом до пошуку альтернативних рішень. Саме тоді в Україні почалося
ліцензування приватних медичних практик і
Туряниці вирішили відкрити «МЕДІНТЕЛ». Клініка спеціалізується на лікуванні безпліддя, а
також шкірних і венеричних хвороб.

«Високі стандарти медичної допомоги вимагають коштовного обладнання,
яке неможливо придбати без додаткового
фінансування», –
пояснює пан Туряниця.
Спочатку подружжя розраховувало на допомогу родичів та друзів, але сьогодні користується
банківським фінансуванням. Порівнявши умови різних банківських установ, вони зробили
вибір на користь ПроКредит Банку.
«МЕДІНТЕЛ» має заслужену репутацію клініки,
лікарі якої дійсно допомагають своїм пацієнтам і роблять це доброзичливо та професійно.
Клініка обслуговує чималу кількість постійних
клієнтів, але з кожним роком бажаючих обстежитися саме тут стає все більше.
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Міжнародні стандарти фінансової звітності

Фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів
31 грудня 2007 року

Фінансова звітніс ть
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Баланс

31 грудня 2007 року

ЗАТ «ПроКредит Банк»
Баланс

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання,
Примітка 3)

Прим.

31 грудня
2007 р.

31 грудня
2006 р.

7
8
9

35 431
7 807
379 311
50
6 003
2 532
1 536
19 734
1 642

30 065
13 609
290 792
50
2 209
850
12 766
1 667

454 046

352 008

16 977
220 587
45 866
118 633
232
1 577
10 801

4 995
155 671
53 151
85 875
183
1 013
10 802

414 673

311 690

29 702
154
9 517

29 702
154
10 462

39 373

40 318

454 046

352 008

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти і обов’язковий резерв
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу
Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення
Відстрочений актив з податку на прибуток
Нематеріальні активи
Приміщення та обладнання
Інші фінансові та нефінансові активи

10
23
11
11
12

ВСЬОГО АКТИВІВ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Поточне зобов’язання з податку на прибуток
Інші фінансові та нефінансові зобов’язання
Субординований борг

13
14
15
16
17
18

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
КАПІТАЛ
Акціонерний капітал
Емісійний дохід
Нерозподілений прибуток

19
19

ВСЬОГО КАПІТАЛУ
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ

Затверджено до випуску Правлінням та підписано від його імені 25 квітня 2008 року.

Дірк Хабьок
Генеральний директор

Віктор Пономаренко
Фінансовий директор

Примітки, подані на стор. 44-69, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

Фінансова звітніс ть

Звіт про фінансові результати
31 грудня 2007 року

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
Процентні доходи
Процентні витрати
Чисті процентні доходи
Резерв на знецінення кредитів клієнтам та заборгованості інших банків
Чисті процентні доходи після вирахування резерву на знецінення кредитів
Доходи за виплатами та комісійними
Витрати за виплатами та комісійними
Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою
Прибутки мінус збитки від переоцінки іноземної валюти
Сторно резерву/(резерв) на покриття збитків за зобов’язаннями,
пов’язаними з кредитуванням
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Прибуток за рік

Примітки, подані на стор. 44-69, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

Прим.

2007 рік

2006 рік

20
20

68 400
(30 072)
38 328

49 772
(19 723)
30 049

8, 9

(3 373)
34 955

(3 915)
26 134

21
21

7 246
(979)
1 134
52

5 682
(690)
773
(119)

72
142
(37 864)
4 758
(1 717)
3 041

(46)
135
(25 268)
6 601
(1 992)
4 609

22
23

41
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Звіт про зміни капіталу
31 грудня 2007 року

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

Прим.

Залишок на 1 січня 2006 р.
Прибуток за рік
Всього визнаного доходу за 2006 рік
Емісія акцій
Залишок на 31 грудня 2006 р.
Прибуток за рік
Всього визнаного доходу за 2007 рік
Дивіденди оголошені
Залишок на 31 грудня 2007 р.

24

Акціонерний
капітал

Емісійний
дохід

Нерозподілений
прибуток

Всього
капіталу

14 851
-

154

5854

20 859

-

4 609

4 609

-

-

4 609

4 609

-14 851

-

-

14 851

29 702

154

10 463

40 319

-

-

3 041

3 041

-

-

3 041

3 041

-

-

(3 987)

(3 987)

29 702

154

9 517

39 373

Примітки, подані на стор. 44-69, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Звіт про рух грошових коштів
31 грудня 2007 року

2007 рік

2006 рік

68 230
(29 102)
7 246
(979)
1 134
195
(17 979)
(15 869)
(1 991)

50 022
(17 393)
5 682
(690)
773
135
(10 897)
(11 106)
(2 938)

10 885

13 588

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових резервів
Чисте зменшення/(збільшення) заборгованості інших банків
Чисте збільшення кредитів та авансів клієнтам
Чисте зменшення/(збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) заборгованості перед іншими банками
Чисте збільшення коштів клієнтів
Чисте збільшення інших зобов’язань
Чисті грошові кошти, використані в операційній діяльності

(2 949)
6 962
(91 435)
30
11 894
61 612
181
(2 820)

1 430
(4 496)
(126 932)
(959)
(7 851)
72 707
142
(52 371)

Грошові потоки від інвестиційної діяльності
Придбання інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу
Придбання інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення
Придбання приміщень та обладнання
Надходження від продажу приміщень та обладнання
Придбання нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

(5 940)
(10 369)
39
(925)
(17 195)

(50)
(5 818)
2
(529)
(6 395)

(6 931)
52 000
(19 694)
(3 987)
21 388

34 508
21 360
(6 389)
2 800
14 851
67 130

1 044

495

2 417
25 415

8 859
16 556

27 832

25 415

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

Прим.

Грошові потоки від операційної діяльності
Проценти отримані
Проценти сплачені
Виплати та комісійні отримані
Виплати та комісійні сплачені
Дохід, отриманий від торгових операцій з іноземною валютою
Інший операційний дохід отриманий
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати сплачені
Податок на прибуток сплачений
Грошові потоки, отримані від операційної діяльності до змін
в операційних активах та зобов’язаннях

Грошові потоки від фінансової діяльності
Надходження від випуску боргових цінних паперів
Погашення випущених боргових цінних паперів
Надходження від інших позикових коштів
Погашення інших позикових коштів
Надходження від субординованого боргу
Емісія простих акцій
Дивіденди сплачені
Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності

11
11

19
24

Вплив зміни курсу обміну на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

Примітки, подані на стор. 44-69, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Примітки до фінансової звітності
31 грудня 2007 року

1

Вступ

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2007 фінансовий рік
для ЗАТ «ПроКредит Банк» (далі – «Банк»).
Банк зареєстрований в Україні та є резидентом України. Банк
створений у формі закритого акціонерного товариства, частки власників якого обмежені кількістю акцій, що їм належать,
згідно із законодавством України. Банк був заснований 21
грудня 2000 року у формі закритого акціонерного товариства
відповідно до законодавства України. Банк був зареєстрований Національним банком України (НБУ) 28 грудня 2000 року.
30 вересня 2003 року назву Банку було змінено із ЗАТ «Мікрофінансовий банк» на ЗАТ «ПроКредит Банк». Безпосередньою
материнською компанією і контролюючою стороною Банку є
ProCredit Holding AG (у 2006 році – ProCredit Holding AG).
Основна діяльність.
Основним видом діяльності Банку є надання банківських послуг приватним підприємцям та малим і мікро підприємствам
на території України. Банк здійснює свою діяльність на підставі
банківської ліцензії, виданої Національним банком України 29
січня 2001 року.
Банк має 64 (у 2006 році – 52) відділення в Україні.
Юридична адреса та місце здійснення діяльності.
Юридична адреса та місце здійснення діяльності Банку:
проспект Перемоги 107-а
м. Київ, 03115
Україна
Валюта подання фінансової звітності.
Цю фінансову звітність подано у тисячах доларів США.
2

Умови, в яких працює Банк

В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, серед яких відносно високий
рівень інфляції та активне економічне зростання. Банківський
сектор України є особливо чутливим до негативних коливань
довіри населення та економічних умов і час від часу може зазнавати зниження рівня ліквідності. Керівництво Банку не
може передбачити всі зміни, які можуть вплинути на банківський сектор України, і, відповідно, який вплив, за наявності,
вони можуть мати на фінансовий стан Банку.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні дозволяє
різні тлумачення та часто змінюється. До труднощів, які відчувають банки, що працюють в Україні, додаються потреба в подальшому розвитку законодавства з питань банкрутства, типових процедур реєстрації та використання застави, а також інші
недоліки законодавчого та фіскального характеру. Подальший
економічний розвиток України значною мірою залежить від
ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів,
яких вживає уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.
Нещодавні події, що призвели до волатильності міжнародних
фінансових ринків.
У другій половині 2007 року на іпотечному ринку США різко
збільшилось число випадків, коли кредитори набували право
володіння майном позичальників із незадовільною кредитною
історією (так звана низькоякісна іпотека). Наслідки цієї ситуації поширилися за межі ринку житла США, оскільки міжнародні
інвестори були змушені переоцінити ризики, які вони на себе
приймають, що призвело до зростання волатильності та зниження рівня ліквідності на ринках цінних паперів з фіксованим
доходом, акцій та похідних фінансових інструментів. Починаючи з серпня 2007 року, українські банки суттєво зменшили обсяги випуску Єврооблігацій та подібних операцій з оптового фінансування. Ця ситуація може вплинути на спроможність Банку
залучати нові позикові кошти та рефінансувати вже існуючі позикові кошти на умовах, на яких здійснювались подібні операції
у попередніх періодах. Дебітори та позичальники Банку також

можуть зазнати впливу зниження рівня ліквідності, що, в свою
чергу, може вплинути на їхню спроможність повернути всі суми
заборгованості. Керівництво не може передбачити, який вплив
на фінансовий стан Банку можуть мати подальше можливе погіршення ситуації з ліквідністю та підвищення волатильності на
фінансових ринках.
3

Основні принципи облікової політики

Основа подання інформації.
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі методу обліку
за первісною вартістю. Основні принципи облікової політики,
що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно
відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено
інше (див. Примітку 5).
Основні терміни оцінки.
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю, первісною вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Нижче описано ці методи оцінки.
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив
або за допомогою якої можна врегулювати зобов’язання під час
здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними
непов’язаними сторонами, що діють на добровільних засадах.
Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для
фінансових активів та ціну попиту для фінансових зобов’язань,
що котируються на активному ринку. Стосовно активів та
зобов’язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Банк може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позиції із ризиками, що взаємно
компенсуються, та застосовувати до чистої відкритої позиції
відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається таким, що котирується на активному ринку,
якщо котирування цього фінансового інструменту є вільно та
регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні
ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах.
Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про ринкові ціни
із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки,
як модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між
непов’язаними сторонами, та аналіз фінансової інформації про
об’єкти інвестування. Застосування методик оцінки може вимагати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій
фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках,
коли заміна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни суми
прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань.
Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх
еквівалентів або справедлива вартість інших ресурсів, наданих
для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати
на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю застосовується лише до інвестицій в інструменти капіталу, які не мають
ринкових котирувань і справедлива вартість яких не може бути
достовірно визначена.
Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що
безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском або вибуттям
фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що
не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на
проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості
торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори,
які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а
також податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають
премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на
фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат
на зберігання.
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основного боргу
плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус
будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких
премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи
та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі
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комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються
до балансової вартості відповідних балансових статей.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу
процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за
якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження
(без урахування майбутніх збитків за кредитами) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента.
Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою
до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії
чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших
змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього
очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані
сторонами договору, що є невід’ємною частиною ефективної
процентної ставки (див. принцип облікової політики щодо обліку доходів та витрат).
Початкове визнання фінансових інструментів.
Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку
визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені
на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток
або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому
випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди
з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на
ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.
Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що
передбачають поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівліпродажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату,
коли Банк зобов’язується поставити фінансовий актив. Усі інші
операції із придбання або продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості за період між датою прийняття
зобов’язань та датою розрахунку не визнається щодо активів,
відображених за первісною або амортизованою вартістю; визнається у складі прибутку або збитку щодо торгових цінних
паперів, похідних фінансових інструментів та інших фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат; і визнається у складі капіталу щодо
активів, які відносяться до категорії активів для подальшого
продажу.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які
можна конвертувати у відому суму готівки за першою вимогою
і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Всі короткострокові розміщення коштів на міжбанківському ринку, за
винятком депозитів «овернайт», включено до заборгованості
інших банків. Суми, що стосуються коштів, використання яких
обмежено, виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів.
Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю.
Обов’язкові резерви в НБУ.
Обов’язкові резерви в НБУ обліковуються за амортизованою
вартістю і являють собою обов’язкові резервні депозити, за
якими не нараховуються проценти і які не можуть використовуватися для фінансування повсякденних операцій Банку і, відповідно, не вважаються компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей складання звіту про рух грошових коштів.
Заборгованість інших банків.
Заборгованість інших банків обліковується тоді, коли Банк
надає банкам-контрагентам грошові кошти, які підлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк
не має наміру здійснювати торгові операції з дебіторською заборгованістю, що виникає. Ця дебіторська заборгованість не
пов’язана з похідними фінансовими інструментами та не має
ринкових котирувань. Заборгованість інших банків обліковується за амортизованою вартістю.

Кредити та аванси клієнтам.
Кредити та аванси клієнтам обліковуються, коли Банк надає
грошові кошти клієнтам з метою придбання або створення
дебіторської заборгованості, яка не пов’язана з похідними фінансовими інструментами, не котирується на відкритому ринку
та має бути погашена на встановлену чи визначену дату; при
цьому Банк не має наміру здійснювати торгові операції з цією
дебіторською заборгованістю. Кредити та аванси клієнтам обліковуються за амортизованою вартістю.
Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю.
Збитки від знецінення визнаються у звіті про фінансові результати по мірі їх виникнення у результаті однієї або декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після початкового визнання фінансового активу і чинять вплив на суму або строки оціночних грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом
або групою фінансових активів, якщо ці збитки можна достовірно оцінити. Якщо Банк визначає відсутність об’єктивних ознак
знецінення для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості), він відносить цей актив до групи фінансових активів, що мають схожі характеристики кредитного
ризику, та здійснює їх колективну оцінку на предмет знецінення. Основними факторами, які враховує Банк при визначенні
знецінення фінансового активу, є його прострочений статус та
можливість реалізації відповідної застави, за її наявності. Нижче перелічені основні критерії, на підставі яких визначається
наявність об’єктивних ознак збитку від знецінення

•
•
•
•
•

прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому
несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у
роботі розрахункових систем;
позичальник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що
підтверджує отримана Банком фінансова інформація позичальника;
ймовірність банкрутства чи фінансова реорганізація позичальника;
платоспроможність позичальника погіршилася внаслідок
змін загальнонаціональних або місцевих економічних
умов, які чинять вплив на діяльність позичальника;
вартість застави суттєво зменшилась у результаті погіршення ситуації на ринку.

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення фінансові
активи об’єднуються у групи на основі схожих характеристик
кредитного ризику. Ці характеристики відносяться до визначення очікуваних майбутніх грошових потоків для групи таких
активів та є індикаторами спроможності дебітора сплатити
суми заборгованості відповідно до умов договору по активах,
що оцінюються.
Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які колективно оцінюються на предмет знецінення, розраховуються
на основі контрактних грошових потоків, пов’язаних з цими
активами, та попереднього досвіду керівництва щодо прострочених сум, які виникають у результаті минулих збиткових подій, а також досвіду успішного погашення прострочених сум.
Попередній досвід коригується з урахуванням існуючих даних,
що відображають вплив поточних умов, які не впливали на той
період, на якому базується попередній досвід збитків, та вилучається вплив тих умов у попередньому періоді, які не існують
на даний момент.
Якщо умови фінансового активу, що обліковується за амортизованою вартістю, переглядаються або іншим чином змінюються внаслідок фінансових труднощів позичальника чи емітента, знецінення такого активу оцінюється із використанням
ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до зміни
його умов.
Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву
у сумі, необхідній для зменшення балансової вартості активу
до поточної вартості очікуваних грошових потоків (без урахування майбутніх, ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою для
даного активу. Розрахунок поточної вартості оціночних майбутніх грошових потоків забезпеченого заставою фінансового
активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути у
результаті набуття кредитором права володіння майном боржника за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави
незалежно від ступеня ймовірності набуття кредитором права
володіння майном боржника.
Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу
зменшується і це зменшення може бути об’єктивно віднесене
до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення
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(наприклад, через підвищення кредитного рейтингу дебітора),
то визнаний раніше збиток від знецінення сторнується шляхом
коригування рахунку резерву. Сума зменшення відображається у звіті про фінансові результати.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок
відповідного резерву збитків від знецінення після завершення
всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після
визначення остаточної суми збитку.
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням.
Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з кредитуванням,
у тому числі акредитиви та фінансові гарантії. Фінансові гарантії – це безвідкличні гарантії здійснити платежі у випадку, якщо
клієнт виявиться неспроможним виконати свої зобов’язання
перед третіми сторонами. Фінансовим гарантіям притаманний той самий ризик, що і кредитам. Фінансові гарантії та
зобов’язання надати кредит спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює сумі отриманої комісії.
Ця сума амортизується лінійним методом протягом строку існування зобов’язання, крім зобов’язань надати кредити, якщо
існує імовірність того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду і не очікує реалізувати відповідний кредит протягом короткого періоду часу після його надання. Така комісія за надання
кредиту відноситься на майбутні періоди та включається до
складу балансової вартості кредиту при початковому визнанні. На кожну звітну дату зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, оцінюються за найбільшою з двох сум: (i) неамортизованого залишку відповідної суми при початковому визнанні, та
(ii) оціночних витрат, необхідних для погашення зобов’язання
на звітну дату.
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу.
Ця класифікація включає інвестиційні цінні папери, які Банк
має намір утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, курсу обміну або цін акцій. Банк
здійснює відповідну класифікацію інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу у момент їх придбання.
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу обліковуються за справедливою вартістю. Процентні доходи, зароблені
по боргових цінних паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та відображаються у звіті про фінансові результати. Дивіденди по інструментах капіталу для подальшого продажу відображаються
у звіті про фінансові результати в момент встановлення права
Банку на одержання виплат і якщо існує ймовірність отримання дивідендів. Усі інші елементи зміни справедливої вартості
відображаються у складі капіталу як відстрочені до моменту
списання інвестиції з балансу або її знецінення; при цьому кумулятивний прибуток або збиток виключається зі складу капіталу та відноситься на фінансовий результат.
Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення.
Ця категорія включає непохідні фінансові активи, що мають
ринкові котирування, з фіксованими платежами або такими, що
можуть бути визначені, та визначеним строком погашення, які
Банк має намір та здатність утримувати до настання терміну їх
погашення. Керівництво визначає класифікацію інвестиційних
цінних паперів, що утримуються до погашення, при їх початковому визнанні й аналізує доречність такої класифікації станом
на кожну звітну дату. Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення, обліковуються за амортизованою вартістю.
Припинення визнання фінансових активів.
Банк списує фінансові активи з балансу, коли (а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів
інакше втратили свою чинність або (б) Банк передав права на
отримання грошових потоків від фінансових активів або уклав
угоду про передачу, і при цьому (i) також передав в основному
всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або (ii)
Банк не передав та не залишив в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинив здійснювати контроль. Контроль
вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної
можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без
внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Приміщення, вдосконалення орендованого майна
та обладнання.
Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання обліковуються за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо потрібно.
Незавершене будівництво обліковується за первісною вартіс-

тю, за мінусом резерву на знецінення (за необхідності). Після
завершення активи переводяться до складу приміщень та вдосконалень орендованого майна за їх балансовою вартістю.
Незавершене будівництво не амортизується до того моменту,
поки актив не буде придатним для використання.
Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються
витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних
компонентів основних засобів капіталізуються із наступним
списанням заміненого компоненту.
У випадку знецінення приміщень, вдосконалень орендованого
майна та обладнання їх вартість зменшується до вартості використання або справедливої вартості за мінусом витрат на продаж залежно від того, яка з них вища. Зменшення балансової
вартості відноситься на фінансовий результат. Збиток від знецінення, 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.
Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті про фінансові результати.
Амортизація.
Амортизація приміщень, вдосконалень орендованого майна та
обладнання розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання активу (у роках):
Приміщення
Комп’ютери та обладнання
Меблі та офісне обладнання
Вдосконалення орендованого майна

20 років;
3-5 років;
5-7 років;
протягом строку
оренди.

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отримав би у теперішній момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які
цей актив матиме наприкінці строку корисного використання.
Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Банк має намір використовувати активи до кінця фізичного строку їх експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисного
використання переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.
Нематеріальні активи.
Всі нематеріальні активи Банку мають кінцевий термін використання та включають переважно капіталізоване програмне
забезпечення.
Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення
капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання
та введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов’язані з розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані, контролюються Банком і, ймовірно, принесуть додаткові
економічні вигоди, що перевищують витрати, обліковуються у
складі нематеріальних активів. Капіталізовані витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням
(наприклад, його обслуговуванням), відносяться на видатки по
мірі їх здійснення. Амортизація на капіталізоване програмне
забезпечення нараховується лінійним методом протягом очікуваного строку його використання, який становить 5 років.
Оперативна оренда.
У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди,
за якою всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом,
не передаються орендодавцем Банку, загальна сума орендних
платежів включається до звіту про фінансові результати рівними частинами протягом строку оренди.
Заборгованість перед іншими банками.
Заборгованість перед іншими банками обліковується з моменту надання Банку грошових коштів або інших активів банкамиконтрагентами. Непохідні фінансові зобов’язання обліковуються за амортизованою вартістю. Якщо Банк купує власну заборгованість, вона виключається з балансу, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та сплаченою сумою відноситься на
фінансовий результат від врегулювання заборгованості.

Фінансова звітніс ть

Кошти клієнтів.
Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання
перед фізичними особами, державними або корпоративними
клієнтами та обліковуються за амортизованою вартістю.
Випущені боргові цінні папери.
Випущені боргові цінні папери включають облігації, випущені Банком. Випущені боргові цінні папери обліковуються за
амортизованою вартістю. Коли Банк викупає власні випущені
боргові цінні папери, вони виключаються з балансу, а різниця
між балансовою вартістю зобов’язання та виплаченою сумою
включається до складу прибутку від врегулювання заборгованості.
Інші позикові кошти.
Інші позикові кошти включають позики, надані міжнародними
фінансовими установами. Інші позикові кошти обліковуються
за амортизованою вартістю.
Похідні фінансові інструменти.
Похідні фінансові інструменти, що включають валютообмінні
контракти, обліковуються за справедливою вартістю.
Всі похідні фінансові інструменти відображаються як активи,
коли їхня справедлива вартість позитивна, і як зобов’язання,
коли їхня справедлива вартість негативна. Зміни справедливої
вартості похідних фінансових інструментів відносяться на фінансовий результат. Банк не застосовує облік хеджування.
Податки на прибуток.
У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно
до вимог законодавства України із використанням податкових
ставок та законодавчих норм, які діяли або фактично були введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток
включають поточні податки та відстрочене оподаткування та
відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки
вони не мають бути відображені безпосередньо у складі капіталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді безпосередньо
у складі капіталу.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними відшкодована стосовно
оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується
на оціночних показниках, якщо фінансова звітність ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються
у складі адміністративних та інших операційних витрат.
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 їхньою балансовою вартістю
для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при
початковому визнанні, відстрочений податок не визнається
для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання у результаті операції, яка не є
об’єднанням компаній і яка не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з
відстроченого оподаткування визначаються із використанням
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 по тимчасових різницях, що зменшують
оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність отримання
оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Невизначені податкові позиції.
Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції Банку
на кожну звітну дату. Зобов’язання обліковуються за позиціями з податку на прибуток, які визначаються керівництвом як
позиції із невисокою імовірністю того, що їх вдасться відстояти
у випадку виникнення претензій з боку податкових органів,
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.

Резерви зобов’язань та відрахувань.
Резерви зобов’язань та відрахувань – це зобов’язання нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою. Резерви відображаються у фінансовій звітності, коли Банк має теперішнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результаті
минулих подій і коли існує імовірність того, що для погашення
такого зобов’язання потрібне буде відволікання ресурсів, які
передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання
можна розрахувати з достатнім рівнем точності.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою,
і обліковується за амортизованою вартістю.
Субординований борг.
Субординований борг – це довгострокові угоди про надання
позикових коштів, які, у випадку невиконання Банком своїх
зобов’язань, є вторинними відносно до його основних боргових зобов’язань. Субординований борг обліковується за амортизованою вартістю.
Емісійний дохід.
У випадку емісії акцій, перевищення внесених у капітал сум (за
вирахуванням витрат на проведення операції) над номінальною вартістю випущених акцій обліковується у складі капіталу
які емісійний дохід.
Дивіденди.
Дивіденди показуються у складі капіталу в періоді, в якому
вони були оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати,
але до ухвалення фінансової звітності до випуску, описуються
у Примітці «Події після звітної дати». Розподіл прибутку та його
використання іншим чином відбувається на основі бухгалтерської звітності Банку, складеної за українськими правилами. В
українському законодавстві основою розподілу визначено нерозподілений прибуток.
Визнання доходів та витрат.
Процентні доходи та витрати за всіма борговими інструментами відображаються у звіті про фінансові результати відповідно
до методу нарахування із використанням методу ефективної
процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних
доходів та витрат і розподіляє протягом всього періоду дії усі
комісії, які виплачують або отримують сторони договору і які є
невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати
за угодою, а також усі інші премії та дисконти.
Комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної
ставки, включають комісійні, отримані або сплачені у зв’язку
із формуванням або придбанням фінансового активу чи випуском фінансового зобов’язання (наприклад, комісійні за
оцінку кредитоспроможності, оцінку чи облік гарантій або
застави, врегулювання умов надання інструменту та обробку
документів за угодою). Комісійні за зобов’язання із надання
кредиту за ринковими процентними ставками, отримані Банком, є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки,
якщо існує імовірність того, що Банк укладе конкретний кредитний договір та не плануватиме реалізації кредиту протягом
короткого періоду часу після його надання. Банк не відносить
зобов’язання із надання кредитів до фінансових зобов’язань,
що відображаються за справедливою вартістю через фінансовий результат.
Якщо виникають сумніви щодо можливості погашення кредитів
або інших боргових інструментів, їх вартість зменшується до
поточної вартості очікуваних грошових потоків, після чого процентний дохід обліковується на основі ефективної процентної
ставки по даному інструменту, що використовувалась для оцінки
збитку від знецінення.
Всі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, як правило,
обліковуються за методом нарахування залежно від ступеня
завершеності конкретної операції, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязі послуг, які
мають бути надані. Комісія за синдиковані кредити відображається як дохід, коли операцію синдикування завершено і Банк
не залишає собі частину кредитного пакету, або коли Банк залишає собі частину кредитного пакету за такою ж ефективною
процентною ставкою, що й інші учасники операції.
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Перерахунок іноземної валюти.
Функціональною валютою Банку є національна валюта Украї
ни – українська гривня.
Банк використовує долар США у якості валюти подання фінансової звітності. Це означає, що статті балансу перераховуються
у долари США за курсом обміну, чинним на кінець року (31 грудня
2007 року – 1 долар США = 5,0500 гривні; 31 грудня 2006 року –
1 долар США = 5,0500 гривні). Статті звіту про фінансові результати перераховуються за середнім курсом обміну за рік. Статті
капіталу, за винятком чистого прибутку або збитку за період,
який включається до складу нерозподіленого прибутку, перераховуються за курсом обміну, чинним на кожну звітну дату. Усі
курсові різниці, що виникають у результаті перерахунку статей
балансу та звіту про фінансові результати, обліковуються безпосередньо у складі капіталу.
Щодо конвертації гривні в інші валюти існують обмеження, а
також система контролю. В даний час українська гривня не є
вільно конвертованою валютою за межами України.
Взаємозалік.
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з подальшим
включенням до балансу лише їхньої чистої суми здійснюється
лише тоді, коли існує юридично визначене право взаємозаліку
визнаних сум і є намір провести розрахунок на основі чистої
суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за
зобов’язаннями.
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, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги
надавались працівниками Банку.
Звітність за сегментами.
Сегмент – це компонент бізнесу Банку, який може бути виділений і який пов'язаний або з наданням продуктів та послуг
(сегмент діяльності), або з наданням продуктів та послуг у конкретному економічному середовищі (географічний сегмент), в
якому він наражається на ризики й одержує економічні вигоди,
відмінні від ризиків і економічні вигод в інших сегментах. Сегменти, основна частина доходів яких походить від надання послуг зовнішнім клієнтам, а також доходи, фінансові результати
й активи яких перевищують 10% від загальних показників за
всіма сегментами, розкриваються окремо. Географічні сегменти Банку показані у цій фінансовій звітності окремо виходячи з
фактичного місця діяльності контрагента, тобто з урахуванням
його економічного, а не юридичного ризику.
Подальші зміни у цій фінансовій звітності мають бути затверджені керівництвом Банку, яке ухвалило цю звітність до випуску.
4

Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової політики

Банк використовує оцінки та припущення, які впливають на
суми активів та зобов’язань, що відображаються у фінансовій
звітності у наступному фінансовому році. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому
досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими
за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Банку також використовує професійні
судження при застосуванні облікової політики. Професійні
судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом
яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року,
включають:
Фінансові активи, що утримуються до погашення.
Керівництво Банку використовує судження, коли приймає рішення про те, чи можна класифікувати фінансові активи як ті,
що утримуються до погашення, зокрема, стосовно свого наміру та спроможності утримувати ці активи до строку погашення.
Якщо Банк не зможе утримувати такі інвестиції до строку погашення (за винятком конкретних обставин – наприклад, продаж
незначного обсягу інвестицій незадовго до настання строку
погашення), він повинен буде рекласифікувати всю категорію
у фінансові активи для подальшого продажу. Відповідно, ці інвестиції оцінюватимуться за справедливою, а не за амортизо-

ваною вартістю. Якщо вся категорія інвестицій, що утримуються до погашення, буде рекласифікована, їх балансова вартість
залишиться незмінною.
Збитки від знецінення кредитів та авансів.
Банк регулярно аналізує свої кредитні портфелі для оцінки
знецінення. При визначенні того, чи необхідно відображати
збиток від знецінення у звіті про фінансові результати, Банк
використовує припущення щодо того, чи є у наявності дані, які
вказують на зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків від кредитного портфелю, яке можна виміряти до того, як
це зменшення можна зіставити з конкретним активом у цьому
портфелі. Такі ознаки можуть включати існуючі дані, що вказують на негативні зміни платоспроможності позичальників,
що входять до складу групи, або національних чи місцевих економічних умов, що співвідносяться з дефолтами по активах у
групі. Керівництво використовує оцінки, які базуються на попередньому досвіді збитків для активів із характеристиками
кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецінення, схожими з даним портфелем, при визначенні майбутніх грошових
потоків. Методологія та припущення, що використовуються
для оцінки як строків, так і сум майбутніх грошових потоків,
регулярно переглядаються для зменшення будь-якої різниці між оцінкою збитків та фактичним досвідом збитків. Якщо
очікувані затримки погашення основної суми боргу по 5% від
загальної суми кредитів та авансів клієнтам будуть на один місяць більше або менше, то резерв буде приблизно на 265 тисяч
доларів США (на 31 грудня 2006 року – на 221 тисячу доларів
США) вищим або на 265 тисяч доларів США (на 31 грудня 2006
року – на 221 тисячу доларів США) нижчим.
Справедлива вартість похідних інструментів.
Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, щодо
яких немає котирувань на активному ринку, визначається
за допомогою методик оцінки. Наскільки це можливо, в цих
методиках використовуються лише відкриті дані, проте такі
фактори, як кредитний ризик (як власний, так і контрагента),
коливання та відповідності вимагають від керівництва робити розрахунки. Зміни припущень щодо цих факторів можуть
вплинути на вказану у звітності справедливу вартість. Зміна
припущень, не підкріплених наявними ринковими даними,
можливим альтернативним варіантом не призвела б до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи
зобов’язань.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливість різних тлумачень. Див. Примітку 28.
Визнання відстроченого активу з податку на прибуток.
Чистий відстрочений податковий актив являє собою суму податку на прибуток, яка може бути зарахована проти майбутніх
податків на прибуток, і відображається у балансі. Відстрочені
активи з податку на прибуток визнаються лише тією мірою, в
якій існує імовірність використання відповідного податкового кредиту. Оцінка майбутніх оподатковуваних прибутків та
суми податкового кредиту, використання якого є можливим у
майбутньому, базується на середньостроковому бізнес-плані,
який готує керівництво, та результатах його екстраполяції. В
основі бізнес-плану лежать очікування керівництва, що вважаються обґрунтованими за існуючих обставин.
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами.
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з
пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій,
для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення
щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та
аналіз ефективної процентної ставки.
5

Запровадження нових або переглянутих стандартів та
тлумачень

Окремі нові МСФЗ набули чинності та стали обов’язковими до
застосування Банком з 1 січня 2007 року. Нижче наведено ті
нові або змінені стандарти та тлумачення, які застосовуються
або застосовуватимуться у майбутньому до діяльності Банку, а
також описано характер їх впливу на облікову політику Банку.

Фінансова звітніс ть

Всі зміни в обліковій політиці були застосовані ретроспективно із коригуванням нерозподіленого прибутку станом на 1 січня 2006 року, якщо інше не вказано нижче.
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації» та
додаткові зміни до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» «Розкриття інформації про капітал» (набули чинності з 1 січня
2007 року).
МСФЗ 7 ввів нові вимоги щодо розкриття інформації для покращення якості інформації про фінансові інструменти, в тому числі про кількісні аспекти існуючих ризиків та методи управління
цими ризиками. Ця нова кількісна інформація має містити дані
про рівень ризику, на який наражається підприємство, на підставі внутрішньої інформації, що надається керівництву цього
підприємства. Якісна та кількісна інформація повинна містити
опис кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику, включаючи аналіз чутливості до ринкового ризику. МСФЗ 7
замінив МСБО 30 «Розкриття інформації у фінансовій звітності
банків та подібних фінансових установ», а також окремі вимоги
МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання». Зміна МСБО 1 ввела вимогу щодо розкриття інформації про рівень
капіталу підприємства та яким чином підприємство управляє
капіталом. Нова інформація відповідно до зазначених вимог
була розкрита у цій фінансовій звітності.
Інші нові стандарти та тлумачення.
Банк застосував наступні інші нові стандарти та тлумачення,
які набули чинності з 1 січня 2007 року:
Тлумачення IFRIC 7 «Застосування трансформаційного підходу
відповідно до МСБО 29» (застосовується до річних періодів, які
починаються з 1 березня 2006 року або після цієї дати);
Тлумачення IFRIC 8 «Сфера застосування МСФЗ 2» (застосовується до річних періодів, які починаються з 1 травня 2006
року або після цієї дати);
Тлумачення IFRIC 9 «Переоцінка вбудованих похідних інструментів» (застосовується до річних періодів, які починаються з 1 червня 2006 року або після цієї дати);
Тлумачення IFRIC 10 «Проміжна фінансова звітність та знецінення» (застосовується до річних періодів, які починаються з 1 листопада 2006 року або після цієї дати).
Нові тлумачення IFRIC 7-10 не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Банку.

•
•
•
•
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Нові положення бухгалтерського обліку

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що
будуть обов’язковими для застосування Банком в облікових
періодах, починаючи з 1 січня 2008 року та пізніших періодах.
Банк не застосовував ці стандарти та тлумачення до початку їх
обов’язкового застосування.
МСФЗ 8 «Операційні сегменти» (застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2009 року або після цієї дати).
МСФЗ 8 застосовується до підприємств, з борговими або дольовими інструментами яких здійснюються торгові операції
на відкритому ринку, а також до підприємств, які подають або
планують подати фінансову звітність регулюючим органам у
зв’язку з розміщенням інструментів будь-якого класу на відкритому ринку. МСФЗ 8 вимагає від підприємств надавати фінансову та описову інформацію про сегменти, в яких воно здійснює свою діяльність, та визначає, яким чином підприємство
повинне надавати таку інформацію. Наразі керівництво Банку
оцінює вплив цього нового МСФЗ на розкриття інформації про
сегменти у його фінансовій звітності.
МСБО 23 «Витрати на позикові кошти» (переглянутий у березні
2007 року; застосовується до річних періодів, які починаються
з 1 січня 2009 року або після цієї дати).
Переглянутий МСБО 23 був опублікований у березні 2007 року.
Основною зміною МСБО 23 було виключення можливості негайно визнавати у складі витрат витрати на позикові кошти,
пов’язані з активами, що потребують тривалого періоду часу
для підготовки цих активів до використання або продажу.
Отже, підприємство повинне капіталізувати такі витрати на
позикові кошти у складі вартості активу. Переглянутий МСБО
23 застосовується перспективно до обліку витрат на позикові
кошти, що відносяться до вказаних активів, капіталізація яких
починається з 1 січня 2009 року або після цієї дати. На думку
керівництва Банку, ця зміна не матиме впливу на його фінансову звітність.

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (переглянутий у вересні 2007 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2009 року або після цієї дати).
Основна зміна МСБО 1 – це заміна звіту про фінансові результати звітом про всі види доходів, в якому повинні також
відображатися всі зміни капіталу, не пов’язані з операціями
акціонерів, такі як переоцінка фінансових активів для подальшого продажу. Як альтернативний варіант, підприємствам
дозволяється подавати два звіти: окремий звіт про фінансові
результати та звіт про всі види доходів. Крім того, переглянутий МСБО 1 вводить вимогу подавати звіт про фінансовий стан
(баланс) на початок самого раннього порівняльного періоду у
кожному випадку, коли підприємство трансформує порівняльні
показники в результаті рекласифікації, змін в обліковій політиці або виправлення помилок. На думку керівництва Банку, переглянутий МСБО 1 матиме вплив на подання його фінансової
звітності, але не матиме впливу на визнання та оцінку конкретних операцій та залишків за цими операціями.
МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» (переглянутий у січні 2008 року; застосовується до річних періодів, які
починаються з 1 липня 2009 року або після цієї дати).
Відповідно до вимог переглянутого МСБО 27, загальна сума
всіх видів доходів суб’єкта господарської діяльності має відноситися до власників материнської компанії та неконтролюючих учасників (раніше – частка меншості), навіть якщо внаслідок цього у неконтролюючих учасників виникає збиток. Існуючий стандарт вимагає, щоб збитки, які перевищують частку
неконтролюючих учасників у капіталі материнської компанії,
відносилися до власників материнської компанії у більшості
випадків. Крім того, у переглянутому МСБО 27 вказано, що
зміни у частці власності материнської компанії у дочірній компанії, які не призводять до втрати контролю, слід визнавати
як операції з капіталом. У стандарті також описаний метод
оцінки прибутку або збитку, що виникає в результаті втрати
контролю над дочірньою компанією. Будь-яку інвестицію, що
зберігається у колишній дочірній компанії, слід оцінювати за
справедливою вартістю на дату втрати контролю. На думку керівництва Банку, ця зміна не матиме впливу на його фінансову
звітність.
Умови надання та анулювання прав на акції — Зміна МСФЗ 2
«Виплати на основі акцій» (випущена у січні 2008 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2008
року або після цієї дати).
Ця зміна роз’яснює, що при наданні прав на акції або опціонів
на акції слід враховувати лише надані співробітником компанії
послуги та результат таких послуг. Інші особливості виплати на
основі акцій не є умовами надання зазначених прав. Ця зміна
також пояснює, що для всіх випадків анулювання прав, незалежно від того, чи були вони анульовані самою компанією або
іншими сторонами, необхідно застосовувати єдиний метод обліку. На думку керівництва Банку, ця зміна не матиме впливу
на його фінансову звітність.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» (переглянутий у січні 2008 року;
застосовується до операцій з об’єднання компаній, в яких
дата придбання відноситься до першого річного періоду, який
починається 1 липня 2009 року або після цієї дати).
Переглянутий МСФЗ З надає суб’єктам господарської діяльності право вибору стосовно оцінки часток неконтролюючих учасників — або за методом, що описаний в існуючому
МСФЗ 3 (пропорційна частка чистих активів придбаної компанії, що можуть бути визначені), або за методом, що наведений
в Загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку США
(US GAAP) (за справедливою вартістю). У зміненому МСФЗ 3
детальніше описані принципи обліку операції з об’єднання
компаній за методом придбання. Крім того, була скасована
вимога оцінювати за справедливою вартістю кожний актив
та кожне зобов’язання на кожному етапі операції поетапного
придбання, для того щоб визначити частку гудвілу. Тепер гудвіл оцінюється як різниця на дату придбання між справедливою вартістю інвестиції у компанію, що існувала до придбання,
переданою винагородою та придбаними чистими активами.
Витрати, пов’язані з операцією з придбання, відображаються
окремо від витрат, пов’язаних з об’єднанням компаній, відповідно, визнаються у складі витрат, а не у складі гудвілу. На дату
придбання покупець зобов’язаний визнавати зобов’язання,
пов’язане з сумою умовної винагороди за компанію, яку він
купує. Зміни справедливої вартості такого зобов’язання після
дати придбання визнаються у відповідних випадках згідно з
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іншими чинними МСФЗ, а не за допомогою коригування гудвілу. Сфера застосування переглянутого МСФЗ 3 поширюється
тепер на об’єднання компаній за участю лише спільних підприємств та на об’єднання компаній винятково шляхом укладення договору. На думку керівництва Банку, ця зміна не матиме
впливу на його фінансову звітність.
Фінансові інструменти з правом погашення та зобов’язання, що
виникають при ліквідації — МСБО 32 та зміна МСБО 1 (набуває
чинності з 1 січня 2009 року).
Ця зміна вимагає відносити до категорії капіталу окремі фінансові інструменти, що відповідають визначенню фінансового
зобов’язання. На думку керівництва Банку, ця зміна не матиме
впливу на його фінансову звітність.
Інші нові стандарти та тлумачення.
Банк не застосовував наступні нові стандарти або тлумачення
до початку їх обов’язкового застосування:
Тлумачення IFRIC 11 «МСФЗ 2 — Операції з акціями групи
або викупленими власними акціями» (застосовується до
річних періодів, які починаються з 1 березня 2007 року або
після цієї дати);
Тлумачення IFRIC 12 «Договори про концесію послуг» (застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня
2008 року або після цієї дати);
Тлумачення IFRIC 13 «Програми формування лояльності
клієнтів» (застосовується до річних періодів, які починаються з 1 липня 2008 року або після цієї дати);
Тлумачення IFRIC 14 «МСБО 19 — Обмеження за пенсійним
активом із встановленими виплатами, мінімальні вимоги
до фінансування та їх взаємозв’язок» (застосовується до
річних періодів, які починаються з 1 січня 2008 року або
після цієї дати).
Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу
цих нових стандартів та тлумачень на фінансову звітність
Банку.

•
•
•
•
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грошових коштів становили 27 832 тисячі доларів США (на 31
грудня 2006 року – 25 415 тисяч доларів США).
Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за процентними
ставками поданий у Примітці 26. Інформація про залишки по
операціях з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 32.
8

Заборгованість інших банків

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Короткострокові розміщення коштів
в інших банках
Мінус: резерв на знецінення
заборгованості інших банків
Всього заборгованості інших банків

Грошові кошти у касі

2007 рік

2006 рік

2006 рік

7 921

13 770

(114)

(161)

7 807

13 609

Заборгованість інших банків є незабезпеченою. Нижче поданий аналіз заборгованості інших банків за кредитною якістю
станом на 31 грудня 2007 року:
Короткострокові
розміщення
коштів в інших
банках

Всього

7 921

7 921

7 921

7 921

Мінус: резерв на знецінення

(114)

(114)

Всього заборгованості інших
банків

7 807

7 807

У тисячах доларів США (долар
США є валютою подання,
Примітка 3)
Поточні та незнецінені
- 20 найбільших українських
банків
Всього поточних
та незнецінених

Нижче поданий аналіз заборгованості інших банків за
кредитною якістю станом на 31 грудня 2006 року:

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

2007 рік

У тисячах доларів США (долар
США є валютою подання,
Примітка 3)

Короткострокові
розміщення
коштів в інших
банках

Всього

14 238

9 551

Поточні та незнецінені

Залишок на рахунку в НБУ
(крім обов’язкових резервів)

5 238

4 079

- 20 найбільших українських
банків

8 641

8 641

Обов’язковий резерв в НБУ

7 599

4 650

- інші українські банки

5 129

5 129

13 770

13 770

(161)

(161)

13 609

13 609

Кореспондентські рахунки та
депозити «овернайт» в інших банках

Всього поточних та
незнецінених

- Україна

4 159

1 336

Мінус: резерв на знецінення

- Інші країни

4 197

10 449

Всього заборгованості інших
банків

35 431

30 065

Всього грошових коштів та їх
еквівалентів та обов’язкового
резерву

Станом на 31 грудня 2007 року обов’язковий резерв розраховувався як проста середня протягом місяця (у 2006 році –
протягом місяця) і повинен утримуватися на рівні від 0,5 до
5 процентів (у 2006 році – від 0,5 до 5 процентів) від певних
зобов’язань Банку. Відповідно, сума цього залишку може змінюватися з дня на день. Залишок обов’язкового резерву за
грудень 2007 року становив 7 599 тисяч доларів США (у 2006
році – 4 650 тисяч доларів США). Активи, які Банк може зараховувати для покриття обов'язкових резервів, включать залишок на рахунку в НБУ (у 2006 році – залишок на рахунку в
НБУ). По обов’язкових резервах проценти не нараховуються.
Станом на 31 грудня 2007 року, відповідно до вимог НБУ,
Банк повинен був утримувати залишок на рахунку в НБУ на
рівні не менше 100% від суми обов’язкового резерву за попередній місяць (на 31 грудня 2006 року – не менше 100% від
суми обов’язкового резерву за попередній місяць). До Банку
не будуть застосовані санкції, якщо він не виконає ці вимоги
менше, ніж 30 разів за 3-місячний строк.
Оскільки відповідні ліквідні активи не можуть використовуватися для фінансування повсякденної діяльності Банку,
для цілей складання звіту про рух грошових коштів суму
обов’язкового резерву було виключено з грошових коштів
та їх еквівалентів. Станом на 31 грудня 2007 року грошові кошти Банку та їх еквіваленти для цілей складання звіту про рух

У резерві на знецінення заборгованості інших банків
відбулися такі зміни:
2007 рік
Розміщення
коштів
в інших
банках

2006 рік
Розміщення
коштів
в інших
банках

Резерв на знецінення
заборгованості інших банків
на 1 січня

161

23

(Зменшення резерву)/резерв
на знецінення заборгованості
інших банків протягом року

(47)

138

Резерв на знецінення
заборгованості інших банків
на 31 грудня

114

161

У тисячах доларів США (долар
США є валютою подання,
Примітка 3)

Балансова вартість кожної категорії заборгованості інших
банків приблизно дорівнює справедливій вартості станом
на 31 грудня 2007 року та 31 грудня 2006 року. Станом на
31 грудня 2007 року розрахункова справедлива вартість
заборгованості інших банків становить 7 807 тисяч доларів
США (на 31 грудня 2006 року – 13 609 тисяч доларів США).
Див. Примітку 30.
Аналіз заборгованості інших банків за процентними ставками
поданий у Примітці 26.

Фінансова звітніс ть
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Кредити та аванси клієнтам

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Кредити фізичним особам –
приватним підприємцям
Кредити юридичним особам
Іпотечні кредити
Кредити фізичним особам –
споживчі та інші кредити
Мінус: резерв на знецінення
кредитів
Всього кредитів та авансів клієнтам

2007 рік

2006 рік

295 719

228 805

67 778
17 708

53 913
11 506

7 976

4 583

(9 870)

(8 015)

379 311

290 792

Протягом 2007 року в сумі резерву на знецінення кредитів
відбулися такі зміни:
У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

Іпотечні
кредити

Всього

1 177

81

6 343

414

8 015

44

69

2 831

476

3 420

-

(8)

(1 685)

(172)

(1 865)

-

-

300

-

300

1 221

142

7 789

718

9 870

Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

Іпотечні
кредити

Всього

1 247

36

3 599

89

4 971

20

51

3 381

325

3 777

(90)

(6)

(800)

-

(896)

-

-

163

-

163

1 177

81

6 343

414

8 015

Резерв на знецінення кредитів на 1 січня
2007 р.
Резерв на знецінення кредитів
протягом року
Кредити та аванси клієнтам, списані протягом
року як безнадійні
Погашення кредитів та авансів
клієнтам, списаних раніше як
безнадійні
Резерв на знецінення кредитів на 31 грудня
2007 р.

Протягом 2006 року в сумі резерву на знецінення кредитів
відбулися такі зміни:
У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Резерв на знецінення кредитів на 1 січня
2006 р.
Резерв на знецінення кредитів
протягом року
Кредити та аванси клієнтам, списані протягом
року як безнадійні
Погашення кредитів та авансів
клієнтам, списаних раніше як
безнадійні
Резерв на знецінення кредитів на 31 грудня
2006 р.

Концентрація клієнтського кредитного портфелю за галузями
економіки є такою:
У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Торгівля

Сума
208 690

Послуги

2007
%

2006
%

54

Сума
160 243

43 562

11

35 953

12

Виробництво

39 812

10

31 272

10

Транспорт та зв’язок

32 023

8

26 615

9

Фізичні особи
Сільське господарство та
харчова промисловість
Інше

25 684

7

16 089

5

Всього кредитів та
авансів клієнтам (до
знецінення)

54

3 658

1

2 670

1

35 752

9

25 965

9

389 181

100

298 807

100

Станом на 31 грудня 2007 року Банк мав 11 позичальників
(у 2006 році – 8 позичальників), які отримали кредити на
загальну суму понад 1 000 тисяч доларів США кожний. Загальна
сума цих кредитів становить 16 306 тисяч доларів США (у 2006
році – 11 620 тисяч доларів США) або 4,2% від загальної суми
кредитного портфелю (у 2006 році – 4%).

51

52

РІЧНИЙ ЗВІТ 2007

Нижче подано інформацію про забезпечення станом на 31
грудня 2007 року:
Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

Іпотечні
кредити

Всього

3 622

3 329

115 525

-

122 476

- об’єктами житлової нерухомості

15 712

3 833

77 923

16 017

113 485

- іншими об’єктами нерухомості

34 862

176

56 336

1 327

92 701

351

-

665

-

1 016

13 231

638

45 270

364

59 503

67 778

7 976

295 719

17 708

389 181

Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

Іпотечні
кредити

Всього

4 993

2 334

110 221

-

117 548

- об’єктами житлової нерухомості

11 344

1 792

48 980

9 846

71 962

- іншими об’єктами нерухомості

24 965

141

37 524

1 235

63 865

461

-

876

-

1 337

12 150

316

31 204

425

44 095

53 913

4 583

228 805

11 506

298 807

Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

Іпотечні
кредити

Всього

- кредити на суму до 10 тисяч доларів США

789

3 065

112 428

11 635

127 917

- кредити на суму від 10 тисяч доларів США
до 50 тисяч доларів США

11 439

3 479

91 079

1 099

107 096

23 963

757

58 015

2 251

84 986

30 818

645

28 982

2 154

62 599

У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Незабезпечені кредити
Кредити, забезпечені:

- грошовими депозитами
- іншими активами
Всього кредитів та авансів клієнтам (до
знецінення)

Нижче подано інформацію про забезпечення станом на 31
грудня 2006 року:
У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Незабезпечені кредити
Кредити, забезпечені:

- грошовими депозитами
- іншими активами
Всього кредитів та авансів клієнтам (до
знецінення)

Нижче поданий аналіз кредитів за кредитною якістю станом на
31 грудня 2007 року:
У тисячах доларів США (долар
США є валютою подання,
Примітка 3)
Поточні та не знецінені

- кредити на суму від 50 тисяч доларів США
до 150 тисяч доларів США
- кредити на суму понад 150 тисяч доларів
США
- кредити, умови яких були переглянуті
в 2007 році

71

8

1 142

81

1 302

67 080

7 954

291 646

17 220

383 900

- прострочені менше ніж 30 днів

14

2

525

51

592

- прострочені від 30 до 60 днів

21

-

345

36

402

- прострочені від 61 до 90 днів
Всього прострочених, але не
знецінених

-

1

349

25

375

35

3

1 219

112

1 369

662

Всього поточних та не знецінених
Прострочені, але не знецінені

Кредити, визначені окремо як знецінені
(загальна сума)
- прострочені менше ніж 30 днів

546

-

116

-

- прострочені від 91 до 180 днів

41

-

814

117

972

- прострочені більше 180 днів
Всього окремо знецінених
кредитів (загальна сума)

76

19

1 924

259

2 278

663

19

2 854

376

3 912

Загальна балансова вартість
кредитів

67 778

7 976

295 719

17 708

389 181

Мінус: резерви на знецінення

(1 221)

(142)

(7 789)

(718)

(9 870)

Всього кредитів та авансів
клієнтам

66 557

7 834

287 930

16 990

379 311

Фінансова звітніс ть

Нижче поданий аналіз кредитів за кредитною якістю
станом на 31 грудня 2006 року:
У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

Іпотечні
кредити

Всього

4366

2389

109 924

6363

123 042

12320

1910

71252

1620

87102

18450

270

32261

1630

52611

17 081

-

10047

1612

28740

140

10

1699

6

1855

52357

4579

225 183

11231

293 350

1056

Поточні та не знецінені
- кредити на суму до 10 тисяч доларів США
- кредити на суму від 10 тисяч доларів США
до 50 тисяч доларів США
- кредити на суму від 50 тисяч доларів США
до 150 тисяч доларів США
- кредити на суму понад 150 тисяч доларів
США
- кредити, умови яких були переглянуті
в 2006 році
Всього поточних та не знецінених
Прострочені, але не знецінені
- прострочені менше ніж 30 днів

40

-

914

102

- прострочені від 30 до 60 днів

92

-

168

85

345

- прострочені від 61 до 90 днів

9

3

344

39

395

Всього прострочених, але не знецінених

141

3

1426

226

1796

Кредити, визначені окремо як знецінені
(загальна сума)
- прострочені менше ніж 30 днів

1356

-

1741

-

3097

-

1

318

43

362

59

-

137

6

202

1415

1

2196

49

3661

Загальна балансова вартість кредитів

53 913

4583

228 805

11506

298 807

Мінус: резерви на знецінення

(1 177)

(81)

(6343)

(414)

(8015)

Всього кредитів та авансів клієнтам

52736

4502

222 462

11092

290 792

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

Іпотечні
кредити

Всього

- прострочені від 91 до 180 днів
- прострочені більше 180 днів
Всього окремо знецінених кредитів (загальна
сума)

Основні фактори, які враховує Банк при визначенні
того, чи є кредит знеціненим, – це його прострочений
статус та можливість реалізації застави, за її наявності. На підставі цього Банком наведений вище аналіз за
строками прострочки за кредитами, які окремо були
визначені як знецінені.
Поточні та незнецінені кредити, але умови яких переглянуті, являють собою балансову вартість кредитів,
умови яких були переглянуті і які інакше були б простроченими чи знеціненими. Прострочені, але не знецінені кредити – це забезпечені заставою кредити,
справедлива вартість застави за якими покриває прострочені процентні платежі та виплати основної суми.
Суми, обліковані як прострочені, але не знецінені, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не
лише прострочені суми окремих платежів.
Нижче показано справедливу вартість застави за простроченими, але не знеціненими кредитами та за кредитами, які окремо були визначені як знецінені, станом на 31 грудня 2007 року:
Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Справедлива вартість застави – кредити
прострочені, але не знецінені
- об’єкти житлової нерухомості

123

-

823

120

1 066

- інші активи

197

-

1 252

-

1 449

У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Справедлива вартість застави – кредити,
визначені окремо як знецінені
- об’єкти житлової нерухомості

331

-

588

-

919

- інші активи

1 221

-

-

-

1 221

Всього

1 872

-

2 663

120

4 655

53

54
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Нижче показано справедливу вартість застави за простроченими, але не знеціненими кредитами та за кредитами, які окремо
були визначені як знецінені, станом на 31 грудня 2006 року:
У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Кредити
юридичним
особам

Кредити фізичним
особам – споживчі
та інші кредити

Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

111

-

-

-

235

-

Іпотечні
кредити

Всього

1 376

-

1 487

8

-

8

-

1 353

20

1 608

-

1 290

-

1 290

Справедлива вартість застави – кредити
прострочені, але не знецінені
- об’єкти житлової нерухомості
- грошові депозити
- інші активи
Справедлива вартість застави – кредити,
визначені окремо як знецінені
- об’єкти житлової нерухомості
- інші активи
Всього

-

-

135

-

135

346

-

4 162

20

4 528

Балансова вартість кожного класу кредитів та авансів клієнтам
приблизно дорівнює справедливій вартості станом на 31 грудня
2007 року та 31 грудня 2006 року. Станом на 31 грудня 2007
року розрахункова справедлива вартість кредитів та авансів
клієнтам становить 377 190 тисяч доларів США (на 31 грудня
2006 року – 290 769 тисяч доларів США). Див. Примітку 30.
Аналіз кредитів та авансів клієнтам за процентними ставками
поданий у Примітці 26. Інформацію про залишки за операціями
з пов’язаними сторонами наведено в Примітці 32.
10

Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

2007
рік

2006
рік

Депозитні сертифікати, випущені
Національним банком України

6 003

-

Всього інвестиційних цінних
паперів, що утримуються до
погашення

6 003

-

У сумі інвестиційних цінних паперів, що утримуються до
погашення, відбулися такі зміни:
У тисячах доларів США (долар США є
валютою подання, Примітка 3)
Загальна сума на 1 січня

2007 рік

2006 рік

-

-

Надходження

15 856

-

Погашення

(9 901)

-

120

-

(72)
6 003

-

Процентний дохід нарахований
Процентний дохід отриманий
Загальна сума на 31 грудня

Нижче показано справедливу вартість інвестиційних цінних
паперів, що утримуються до погашення, станом на 31 грудня
2007 року:
2007 рік

У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)

2 006 рік

Справедлива
вартість

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

Балансова
вартість

Депозитні сертифікати, випущені Національним
банком України

6 003

6 003

-

-

Всього інвестиційних цінних паперів, що
утримуються до погашення

6 003

6 003

-

-

Станом на 31 грудня 2007 року всі боргові інвестиційні цінні
папери, що утримуються до погашення, були поточними та
незнеціненими.
Аналіз інвестиційних цінних паперів, що утримуються до
погашення, за процентними ставками поданий у Примітці 26.
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Приміщення, обладнання та нематеріальні активи

Первісна вартість на 1 січня 2006 р.

6 628

3 296

2 845

Незавер
шене
будівництво
22

12 791

Ліцензії
на програмне
забезпечення
856

Накопичена амортизація

(599)

(1 919)

(823)

-

(3 341)

(331)

(3 672)

Залишкова вартість на 1 січня 2006 р.

6 029

1 377

2 022

22

9 450

525

9 975
6 347

Приміщення
та вдосконаПрим.
лення орендованого майна

У тисячах доларів США (долар США є
валютою подання, Примітка 3)

Надходження
Переведення до іншої категорії
Вибуття
Нарахування зносу та амортизації

22

Залишкова вартість на 31 грудня 2006 р.
Первісна вартість на 31 грудня 2006 р.
Накопичена амортизація

Інші нефінансові активи
Передоплата за матеріальні та
нематеріальні активи
Інші витрати майбутніх періодів
Інші нефінансові активи
Мінус: резерв на знецінення інших
нефінансових активів
Всього інших фінансових та
нефінансових активів

7

276

347

1 196

1 089

116

294

(83)

(90)

1 642

1 667

Короткострокові депозити інших банків
Всього заборгованості перед іншими
банками

2007
рік

2006
рік

16 977

4 995

16 977

4 995

(10)

-

(11)

(28)

(39)

(539)

(946)

(1 006)

-

(2 491)

(176)

(2 667)

6 718

2 363

2 766

919

12 766

850

13 616
19 728
(6 112)

6 718

2 363

2 766

919

12 766

850

13 616
11 294

1

1 900

2 209

6 259

10 369

925

1 819

-

-

(1 819)

-

-

-

(25)

(1)

(7)

-

(33)

-

(33)

(732)

(1 326)

(1 310)

-

(3 368)

(239)

(3 607)

7 781

2 936

3 658

5 359

19 734

1 536

21 270

9 651

7 123

6 756

5 359

28 889

2 100

30 989

(1 870)
7 781

(4 187)
2 936

(3 098)
3 658

5 359

(9 155)
19 734

(564)
1 536

(9 719)
21 270

Заборгованість перед іншими банками

У тисячах доларів США (долар США є
валютою подання, Примітка 3)

(1)

(325)

Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 32.
13

-

-

1 175

Інші фінансові активи
20

-

18 553

2006
рік

-

529

-

(5 787)

Інші фінансові та нефінансові активи

137

5 818

(1 213)

-

Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ремонт приміщень і обладнання для відділень Банку. Після завершення робіт активи переводяться до категорії приміщень
та обладнання.

29

2 110

-

919

22

Інші фінансові активи

1 760

-

4 554

Первісна вартість на 31 грудня 2007 р.

Похідні фінансові інструменти

1 933

(1 788)

Залишкова вартість на 31 грудня 2007 р.

2007
рік

15
1 213

5 224

Вибуття

У тисячах доларів США (долар США є
Прим.
валютою подання, Примітка 3)

13 647

(2 861)

Надходження

12

Всього

7 856

Переведення до іншої категорії

Накопичена амортизація
Залишкова вартість на 31 грудня 2007 р.

Всього

(1 138)

Залишкова вартість на 31 грудня 2006 р.

Нарахування зносу та амортизації

Комп’ю- Меблі та
тери та
офісне
обладобладнання
нання

Станом на 31 грудня 2007 року та 31 грудня 2006 року балансова вартість кожної категорії заборгованості перед іншими
банками приблизно дорівнює справедливій вартості. Станом
на 31 грудня 2007 року розрахункова справедлива вартість
заборгованості перед іншими банками складає 16 977 тисяч
доларів США (у 2006 році – 4 995 тисяч доларів США). Див. Примітку 30.
Аналіз заборгованості перед іншими банками за процентними
ставками поданий у Примітці 26.
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Кошти клієнтів

Станом на 31 грудня 2007 року справедлива вартість випущених
боргових цінних паперів була такою:

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

2007
рік

2006
рік

Юридичні особи
- Поточні рахунки
- Строкові депозити

30 202

14 309

6 389

11 518

Фізичні особи
- Поточні рахунки/рахунки
до запитання
- Строкові депозити

15 433

12 698

168 563

117 146

Всього коштів клієнтів

220 587

155 671

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено
нижче:
У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Фізичні особи

2007 рік

2006 рік

Сума

%

Сума

%

183 996

83

129 844

83

Послуги

15 622

7

13 832

9

Торгівля
Сільське господарство та
харчова промисловість

12 278

6

6 419

4

2 395

1

234

-

1 402

1

878

1

1 264

1

1 678

1

447

-

936

1

3 183

1

1 850

1

220 587

100

155 671

100

Транспорт та зв’язок
Промисловість та інше
виробництво
Будівництво
Інше
Всього коштів клієнтів

Станом на 31 грудня 2007 року Банк мав 19 клієнтів (у 2006
році – 13 клієнтів) із залишками на рахунках понад 500 тисяч
доларів США кожний. Загальна сума коштів на рахунках цих
клієнтів становила 17 479 тисяч доларів США (у 2006 році –
16 075 тисяч доларів США), або 8% (у 2006 році – 10%) від
загального обсягу коштів клієнтів.
Станом на 31 грудня 2007 року кошти клієнтів включають
депозити у сумі 371 тисяча доларів США (у 2006 році – 164 тисячі доларів США), розміщені як забезпечення безвідкличних
зобов’язань за наданими гарантіями. Див. Примітку 27.
Станом на 31 грудня 2007 року та 31 грудня 2006 балансова
вартість кожного класу коштів клієнтів приблизно дорівнює
справедливій вартості. Станом на 31 грудня 2007 року розрахункова справедлива вартість коштів клієнтів становила 220
587 тисяч доларів США (у 2006 році – 156 033 тисячі доларів
США). Див. Примітку 30.
Аналіз коштів клієнтів за процентними ставками поданий
у Примітці 26. Інформація про кошти пов’язаних сторін наведена у Примітці 32.
15

Випущені боргові цінні папери

Станом на 31 грудня 2007 року загальна номінальна вартість
випущених боргових цінних паперів Банку, деномінованих
в українських гривнях, складала 44 554 тисячі доларів США
(на 31 грудня 2006 року – 51 485 тисяч доларів США), а їх балансова вартість – 45 866 тисяч доларів США (на 31 грудня
2006 року – 53 151 тисячу доларів США). Ці облігації підлягають
погашенню протягом періоду з квітня 2008 року до вересня
2010 року, купонна ставка за ними становить від 13% до 13,5%
(у 2006 році – 12,5%-13,5%), а середньозважена дохідність до
строку погашення – 13,1% (у 2006 році – 12,9%).
Протягом 2007 року Банк не випускав облігацій. У жовтні 2006
року Банк випустив на внутрішньому ринку облігації загальною номінальною вартістю 34 653 тисячі доларів США з купонною ставкою 13% річних та кінцевим строком погашення
у вересні 2010 року. Власники облігацій мають право дострокового погашення облігацій у жовтні 2008 року. Згідно з умовами випуску облігацій, Банк має право змінити купонну ставку
по облігаціях, починаючи з жовтня 2008 року, за умови, що купонна ставка буде не нижчою, ніж 3% річних.

2007 рік

2 006 рік

У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання,Примітка 3)

Справедлива вартість

Балан- Справедсова вар- лива вартість
тість

Балансова вартість

Облігації, випущені на
внутрішньому ринку

45 508

45 866

53 018

53 151

Всього випущених
боргових цінних
паперів

45 508

45 866

53 018

53 151

Аналіз випущених боргових цінних паперів за процентними
ставками поданий у Примітці 26.
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Інші позикові кошти
Дата
контракту

Строк погашення

28/09/2005

15/06/2012

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Контрагент
ПроКредит Холдинг АГ

Долар США

ПроКредит Холдинг АГ

Долар США

07/10/2005

ПроКредит Холдинг АГ

Долар США

25/05/2006

Валюта

Процентна ставка

Непогашена сума

8,42%

2007 рік
5 020

2006 рік
5 020

15/12/2010

7,90%

4 302

5 019

30/05/2011

9,47%

9 076

9 076

ПроКредит Холдинг АГ

Долар США

28/09/2006

04/10/2010

9,16%

7 364

7 363

ПроКредит Холдинг АГ

Долар США

20/12/2007

15/12/2010

7,90%

5 012

-

ПроКредит Холдинг АГ

Долар США

17/09/2007

22/09/2010

8,45%

10 228

-

ПроКредит Холдинг АГ

Долар США

15/10/2007

18/10/2010

8,55%

10 169

-

09/12/2009

Libor 6 м+2,6%

1 289

-

09/12/2009

Libor 6 м+2,6%

1 287

-

09/12/2009

Libor 6 м+2,6%

1 287

-

09/12/2011

Libor 6 м+3%

1 288

-

09/12/2009

Libor 6 м+2,6%

1 804

-

09/12/2011

Libor 6 м+3%

3 679

-

09/12/2011

Libor 6 м+3%

3 678

-

09/12/2011

Libor 6 м+3%

3 678

-

09/12/2011

Libor 6 м+3%

3 677

-

Європейський банк реконструкції
та розвитку (ЄБРР)

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

ЄБРР

Долар США

Транш DD
16/02/2007
Транш DD
19/04/2007
Транш DD
21/05/2007
Транш DD
18/06/2007
Транш DD
10/07/2007
Транш DD
16/02/2007
Транш DD
19/04/2007
Транш DD
21/05/2007
Транш DD
18/06/2007
Транш DD
10/07/2007
20/06/2001

09/12/2011

Libor 6 м+3%

5 146

-

10/01/2008

Libor 6м+4%

598

1 795

ЄБРР

Долар США

20/06/2001

10/01/2008

Libor 6м+3,25%

744

2 235

ЄБРР
Чорноморський банк торгівлі
та розвитку (ЧБТР)

Долар США

24/09/2004

20/03/2011

Libor 6м+3,25%

11 210

11 202

Долар США

22/06/2004

28/07/2007

Libor 6м+3,5%

-

2 593

ЧБТР

Долар США

04/05/2006

01/08/2009

Libor 6м+3%

12 655

12 614

Долар США

10/12/2004

15/12/2010

6,78%

3 331

4 987

Американська корпорація
з підтримки інвестицій
за кордоном (“OPIC”)
OPIC

Долар США

10/12/2004

15/12/2010

7,02%

3 331

4 986

OPIC

Долар США

26/09/2005

15/12/2010

7,70%

5 016

5 016

Міжнародна фінансова корпорація
(“IFC”)

Долар США

25/06/2004

15/03/2009

Libor 6м+2,6%

3 264

5 435

IFC

Долар США

24/06/2002

15/09/2007

Libor 6м+4%

-

1 028

Німецько-український фонд (НУФ)

Євро

23/06/2004

02/07/2007

EURIBOR+2,5%

-

800

НУФ

Євро

20/04/2005

21/04/2008

EURIBOR+2,5%

-

4 001

Вестерн НІС Ентерпрайз Фанд
(“WNISEF”)

Долар США

04/02/2002

21/12/2007

Libor 6м+4%

-

1 463

Кредитанштальт вюр Відерафбау
(“KfW”)

Долар США

30/05/2003

31/05/2007

Libor 6м+4%

-

731

Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд

Долар США

14/02/2005

14/02/2008

Libor 3м+3%

500

511

118 633

85 875

Всього інших позикових коштів
У 2007 році Банк отримав 3 кредити від ПроКредит Холдинг АГ
загальною сумою 25 000 тисяч доларів США під процентну
ставку від 7,9% до 8,55% річних, що підлягають погашенню від
вересня 2010 року до грудня 2010 року.
20 грудня 2006 року Банк підписав з ЄБРР новий договір про
надання синдикованого кредиту у сумі 27 000 тисяч доларів
США. Кредит був наданий 6 траншами під процентну ставку
від 6-місячного LIBOR+2,6% до 6-місячного LIBOR+3% і підлягає
погашенню протягом періоду від грудня 2009 року до грудня
2011 року.
Станом на 31 грудня 2007 року та 31 грудня 2006 балансова
вартість кожного класу інших позикових коштів приблизно дорівнює справедливій вартості. Станом на 31 грудня 2007 року
розрахункова справедлива вартість інших позикових коштів
складає 118 037 тисяч доларів США (у 2006 році – 86 695 тисяч
доларів США). Див. Примітку 30.
Аналіз інших позикових коштів за географічною ознакою, валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у Примітці 26. Інформація про кошти пов’язаних сторін
наведена у Примітці 32.
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2006 року Національний банк України зареєстрував відповідні
зміни у статуті Банку. 11 січня
2007 року зміни у статуті Банку були зареєстровані районною
державною адміністрацією, а 17 січня 2007 року відповідні зміни були внесені до Державного реєстру банків.

Інші фінансові та нефінансові зобов’язання

Інші зобов’язання складаються з таких компонентів:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Прим.
Інші нефінансові зобов’язання

2007
рік

2006
рік

Резерв невикористаних відпусток

900

573

Кредиторська заборгованість

357

172

Інші нараховані зобов’язання

137

125

Інші фінансові зобов’язання
Похідні фінансові інструменти

29

Інше
Всього інших фінансових та
нефінансових зобов’язань

33

19

150

124

1 577

1 013

Інформація про інші зобов’язання за операціями з пов’язаними
сторонами наведена у Примітці 32.
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Структура акціонерів Банку станом на 31 грудня 2007 року
була такою:
Кількість
акцій,що
належать
акціонеру

% акціонерного
капіталу

Номінальна
вартість

ЄБРР

62 916

19,999%

5 940

Western N.I.S.
Enterprise Fund

62 922

20,000%

5 941

У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Акціонер

ProCredit Holding AG

188 766

60,001%

17 821

Всього

314 604

100,000%

29 702

2007 рік

2006 рік
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У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Процентний дохід

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, субординований борг не може бути
вилучений з Банку протягом принаймні п’яти років від моменту
його отримання.
Субординований борг був одержаний від ПроКредит Холдинг АГ
у травні 2005 року в сумі 8 000 тисяч доларів США під 9,69%
річних зі строком погашення у травні 2015 року. У вересні 2006
року був одержаний новий субординований борг від ProCredit
Holding AG у сумі 2 800 тисяч доларів США під процентну ставку
10% зі строком погашення у жовтні 2016 року.
Станом на 31 грудня 2007 року розрахункова справедлива
вартість субординованого боргу становила 10 725 тисяч
доларів США (на 31 грудня 2006 року – 10 717 тисяч доларів
США). Див. Примітку 30.
Аналіз субординованого боргу за процентними ставками
поданий у Примітці 26. Інформація про кошти пов’язаних
сторін наведена у Примітці 32.

Кредити та аванси клієнтам

67 639

49 349

Заборгованість інших банків

641

423

Боргові інвестиційні цінні папери

120

-

68 400

49 772

Всього процентного доходу
Процентні витрати
Депозити фізичних осіб

12 901

7 413

Інші позикові кошти

8 462

6 363

Випущені боргові цінні папери

5 903

2 709

Субординований борг

1 061

844

Депозити юридичних осіб

1 002

1 316

Строкові депозити інших банків

743

1 078

Всього процентних витрат

30 072

19 723

Чистий процентний дохід

38 328

30 049

Інформація про процентні доходи та витрати по операціях
з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 32.
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Акціонерний капітал

У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Процентні доходи та витрати

Доходи та витрати за виплатами та комісійними

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

2007 рік

2006 рік

4 751

3 960

Кількість
випущених
акцій, тисяч

Прості
акції

Всього

Комісійні доходи

На 1 січня 2006 р.

157 302

14 851

14 851

Нові акції випущені, але
не зареєстровані

- Розрахунково-касове
обслуговування
- Пластикові картки

1 339

812

157 302

14 851

14 851

- Валютні операції

903

782

На 31 грудня 2006 р.

314 604

29 702

29 702

- Інше

253

128

7 246

5 682

На 31 грудня 2007 р.

314 604

29 702

29 702
547

365

432

321

Всього комісійних доходів
Комісійні витрати

Станом на 31 грудня 2007 року всі акції Банку, які знаходяться
в обігу, були ухвалені, випущені та повністю оплачені.
Всі прості акції мають номінальну вартість 476,79 гривні
за акцію або еквівалент 94,41 долара США за акцію (у 2006
році – 476,79 гривні або еквівалент 94,41 долара США за акцію)
та рівні права. Кожна акція має один голос при голосуванні.
16 червня 2006 року акціонери Банку прийняли рішення про
випуск 157 302 акцій загальною сумою 75 000 тисяч гривень
(еквівалент 14 851 тисячі доларів США). 12 липня 2006 року
на зборах акціонерів були затверджені результати нової емісії акцій та прийняте рішення про внесення відповідних змін
до статуту Банку. Всі акції були повністю оплачені до 17 липня
2006 року. Всього за акції нової емісії акціонери Банку сплатили
14 851 тисячу доларів США. 26 вересня 2006 року Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала
емісію акцій. 30 грудня

- Розрахунково-касове
обслуговування
- Пластикові картки
- Інше
Всього комісійних витрат
Чистий комісійний дохід

-

4

979

690

6 267

4 992

Інформація про комісійні витрати по операціях з пов’язаними
сторонами наведена у Примітці 32.
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Адміністративні та інші операційні витрати

У тисячах доларів США (долар
США є валютою подання,
Примітка 3)

Прим.

Витрати, пов’язані з персоналом
Витрати на оперативну оренду
приміщень
Амортизація приміщень,
удосконалень орендованого майна
та обладнання
Офісні витрати

2007
рік

2006
рік

18 306 11 392

11

Реклама та маркетинг
Витрати на відрядження, навчання персоналу та представницькі
витрати
Управлінські послуги
Поштові та телекомунікаційні
послуги
Ремонт та утримання приміщень та
обладнання
Податки, крім податку на прибуток

4 352

2 414

3 368

2 491

1 715

1 157

1 699

1 595

1 589

678

1 561

1 398

1 540

1 181

1 022

649

931

569

Професійні послуги

799

553

Охоронні послуги
Амортизація ліцензій на програмне
забезпечення
Інше
Всього адміністративних та інших
операційних витрат

532

442

239

176

211

573

11

37 864 25 268

Витрати, пов’язані з персоналом, включають передбачені законодавством внески до фондів соціального страхування
та пенсійного фонду в сумі 4 375 тисяч доларів США (у 2006
році – 2 580 тисяч доларів США). Інформація про адміністративні та інші витрати по операціях з пов’язаними сторонами
наведена у Примітці 32.
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Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компо
нентів:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

2007
рік

2006
рік

Поточний податок

2 040

2 878

Відстрочений податок

(323)

(886)

Витрати з податку на прибуток за рік

1 717

1 992

Більша частина доходів Банку оподатковується податком
на прибуток за ставкою 25% (у 2006 році – 25%). Вивірення
очікуваних та фактичних податкових витрат наведено
нижче.
У тисячах доларів США (долар США є
валютою подання, Примітка 3)

2007
рік

2006
рік

Прибуток за МСФЗ до оподаткування

4 758

6 601

Теоретична сума оподаткування за
чинною ставкою податку (2007 рік – 25%;
2006 рік – 25%)

1 190

1 650

Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або не
включаються до оподатковуваної суми:
– Витрати, що не включаються
до валових витрат
Витрати з податку на прибуток за рік

527

342

1 717

1 992

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 їхньою податковою базою. Податковий
вплив зміни цих тимчасових різниць обліковується за ставкою
25% (у 2006 році — 25%), як зазначено нижче.

У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Податковий ефект тимчасових різниць, які
зменшують/(збільшують)
суму оподаткування
Резерв на знецінення
кредитів
Комісія за надання кредитів клієнтам
Неамортизована премія
та комісія за випуск цінних паперів
Приміщення, вдосконалення орендованого
майна та обладнання
Нараховані процентні
витрати
Нараховані процентні
доходи
Комісії за надання інших
позикових коштів
Інші нарахування
Чистий відстрочений податковий актив
Визнаний відстрочений
податковий актив
Визнане відстрочене податкове зобов’язання
Чистий відстрочений податковий актив

У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Податковий ефект тимчасових різниць, які
зменшують/(збільшують)
суму оподаткування
Резерв на знецінення
кредитів
Комісія за надання кредитів клієнтам
Неамортизована премія
та комісія за випуск цінних паперів
Приміщення, вдосконалення орендованого
майна та обладнання
Нараховані процентні
витрати
Нараховані процентні
доходи
Комісії за надання інших
позикових коштів
Інші нарахування
Чистий відстрочений податковий актив
Визнаний відстрочений
податковий актив
Визнане відстрочене податкове зобов’язання
Чистий відстрочений податковий актив

31
грудня
2006 р.

(Віднесено)/
кредитовано
у звіт про
фінансові
результати

31
грудня
2007 р.

1 277

279

1 556

803

169

972

58

(58)

-

142

(6)

136

358

(6)

352

(607)

(146)

(753)

(8)

(19)

(27)

186

110

296

2 209

323

2 532

2 824

488

3 312

(615)

(165)

(780)

2 209

323

2 532

31
грудня
2005 р.

(Віднесено)/
кредитовано
у звіт про
фінансові
результати

31
грудня
2006 р.

784

493

1 277

449

354

803

211

(153)

58

145

(3)

142

84

274

358

(375)

(232)

(607)

(18)

10

(8)

43

143

186

1 323

886

2 209

1 716

1 108

2 824

(393)

(222)

(615)

1 323

886

2 209
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Дивіденди

У тисячах доларів США (долар США є
валютою подання, Примітка 3)
Дивіденди до виплати на 1 січня

2007 рік
Прості
акції
-

Дивіденди, оголошені протягом року

3 987

-

Дивіденди, виплачені протягом року

3 987

-

-

-

0,01267

-

Дивіденди до виплати на 31 грудня
Дивіденди на акцію, оголошені
протягом року

зобов’язань надати кредити максимальний рівень кредитного
ризику дорівнює сумі зобов’язання. Див. Примітку 27.
Банк структурує рівні кредитного ризику, на який він нара
жається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв’язку з одним позичальником або групою позичальників
та у зв’язку з географічними і галузевими сегментами. Керівництво регулярно затверджує ліміти рівня кредитного ризику
за видами кредитів та галузями економіки. Такі ризики регулярно контролюються та переглядаються принаймні щороку
або частіше.

2006 рік
Прості
акції
-

За затвердження кредитних лімітів для окремих позичальників
відповідають такі органи управління Банку:
• Наглядова рада аналізує та затверджує ліміти понад 1 мільйон доларів США;
• Кредитний комітет вищого рівня аналізує та затверджує
ліміти на суми менш ніж 1 мільйон доларів США, а також
відповідає за надання рекомендацій кредитним комітетам
нижчого рівня.
Кредитні заявки від менеджерів по роботі з клієнтами передаються до відповідного Кредитного комітету для затвердження
кредитного ліміту. Також управління кредитним ризиком частково здійснюється шляхом одержання застави та корпоративних і особистих гарантій.
Для моніторингу кредитного ризику співробітники кредитного
відділу складають регулярні звіти на підставі структурованого
аналізу бізнесу та фінансових показників клієнта. Вся інформація про суттєві ризики стосовно клієнтів, кредитоспроможність
яких погіршується, доводиться до відома членів Правління, які
їх аналізують. Банк не використовує формальні внутрішні кредитні рейтинги для моніторингу рівня кредитного ризику. Керівництво відстежує та у подальшому контролює прострочені
залишки за кредитами.
Кредитний ризик позабалансових фінансових інструментів визначається як можливість збитків через те, що інша сторона,
яка бере участь у фінансовому інструменті, не виконає контрактних зобов’язань. Банк застосовує таку ж саму кредитну політику щодо умовних зобов’язань, як і до балансових фінансових
інструментів: встановлено процедури затвердження, контроль
рівня ризику та процедури моніторингу.

Усі дивіденди оголошені та виплачені в українських гривнях.
25 Аналіз за сегментами
Банк працює в одному сегменті банківської діяльності – банківські послуги підприємствам малого та середнього бізнесу
з відкриття та ведення розрахункових та ощадних рахунків,
залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі «овердрафт», надання кредитів та інших видів фінансування, обслуговування кредитних та дебетових карток. Доходи, результати
діяльності та активи Банку, що стосуються інших банківських
послуг, які надаються переважно клієнтам-фізичним особам,
складають менше, ніж 10% від загальної суми доходу, результатів діяльності та активів Банку.
Всі позичальники Банку знаходяться в Україні, виходячи з країни фактичного знаходження, тобто виходячи з економічного, а
не юридичного ризику, пов’язаного з контрагентом.
З наведених вище причин аналіз за сегментами у цій фінансовій
звітності не подається. Аналіз активів та зобов’язань Банку за
географічним принципом наведений у Примітці 26.
26 Управління фінансовими ризиками
Функція управління ризиками в Банку здійснюється стосовно
фінансових ризиків (кредитного, ринкового, географічного,
валютного, ризику ліквідності та ризику процентної ставки), а
також операційних та юридичних ризиків. Основними цілями
управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику
й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління
операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Ринковий ризик. Банк наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями процентних ставок,
валют та інструментів капіталу, які великою мірою залежать
від загальних та специфічних ринкових змін. Правління Банку
встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Банком, та щоденно контролює їх дотримання. Проте застосування
такого підходу не запобігає виникненню збитків за межами цих
лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.

Кредитний ризик. Банк наражається на кредитний ризик, який
визначається як ризик того, що одна із сторін операції з фінансовим інструментом спричинить фінансові збитки другій стороні
внаслідок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний
ризик виникає в результаті кредитних та інших операцій Банку
з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.
Максимальний рівень кредитного ризику Банку відображається
в балансовій вартості фінансових активів у балансі. Ефект можливих взаємозаліків активів та зобов’язань з метою зниження
потенційного кредитного ризику є незначним. Для гарантій та

Валютний ризик. Для управління валютним ризиком керівництво визначає ліміти ризиків по валютах та загальний прийнятний рівень ризику за позиціями «овернайт» та протягом
дня (контроль здійснюється щодня). У поданій нижче таблиці
наведено концентрацію валютного ризику Банку станом на
звітну дату:

На 31 грудня 2007 р.
У тисячах доларів США
(долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Монетарні
фінансові
активи

Монетарні
фінансові
зобов’язання

На 31 грудня 2006 р.

Похідні
фінансові
інструменти

Чиста
балансова
позиція

Монетарні
фінансові
активи

Монетарні
фінансові
зобов’язання

Похідні
фінансові
інструменти

Чиста
балансова
позиція

Українські гривні

166 655

162 007

8 505

13 153

125 703

123 751

7 483

9 435

Долари США

253 401

223 976

(27 246)

2 179

192 017

165 040

(12 763)

14 214

8 357

26 972

18 845

230

16 711

21 801

5 268

178

139

59

-

80

55

26

-

29

428 552

413 014

104

15 642

334 486

310 618

(12)

23 856

Євро
Інші валюти
Всього

Позиція Банку по валютних похідних інструментах у кожному
стовпчику – це справедлива вартість на звітну дату сум у відповідній валюті, яку Банк погодився купити (позитивна сума) або
продати (негативна сума) до згортання позицій та здійснення
розрахунків з контрагентом. Суми з розбивкою за валютами
показані розгорнуто, як зазначено у Примітці 29. Чиста загальна сума являє собою справедливу вартість валютних похідних
інструментів.
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Фінансова звітніс ть

Наведений вище аналіз включає лише монетарні активи та
зобов’язання. На думку керівництва, інвестиції в інструменти
капіталу та немонетарні активи не призведуть до виникнення
суттєвого валютного ризику.
Нижче в таблиці показано зміну фінансового результату та капіталу внаслідок обґрунтовано можливих змін курсів обміну, що
використовувались на звітну дату, при незмінності всіх інших
змінних характеристик:
На 31 гру дня 2007 р.
У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)

Вплив на фінансовий результат

Зміцнення долара США на 1%
Послаблення долара США на 3%

На 31 груд ня 2006 р.

Вплив на Вплив на фінансокапітал
вий результат

Вплив
на капітал

22

22

142

142

(65)

(65)

(426)

(426)

Зміцнення євро на 10%

23

23

18

18

Послаблення євро на 3%

(7)

(7)

(5)

(5)

Зміцнення інших валют на 5%
Послаблення інших валют на 5%

4
(4)

4
(4)

1
(1)

1
(1)

Ризик був розрахований лише для монетарних статей у валютах, інших ніж функціональна валюта Банку.

них змін. Керівництво Банку щоденно контролює і встановлює
ліміти на рівні розриву строків перегляду процентних ставок.
У поданій нижче таблиці наведено концентрацію ризику процентних ставок Банку. До таблиці включено фінансові активи та
зобов’язання Банку, об’єднані в категорії відповідно до строків
перегляду процентної ставки відповідно до контракту або строків погашення, залежно від того, що буде раніше.

Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик у зв’язку
з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної
ставки на його фінансовий стан та грошові потоки. Процентна
маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може
також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваУ тисячах доларів США (долар
США є валютою подання, Примітка 3)
31 грудня 2007 р.
Всього фінансових активів

До запитання
та до 1 місяця

Всього фінансових зобов’язань
Чиста невідповідність процентних ставок на 31 грудня 2007 р.
31 грудня 2006 р.
Всього фінансових активів
Всього фінансових зобов’язань
Чиста невідповідність процентних ставок на 31 грудня 2006 р.

1-3 місяці

3-12 місяців

1-5 років

Всього

72 310

32 424

120 853

172 646

30 456

50

428 739

(31 073)

(107 507)

(146 214)

(11 460)

-

(413 047)

(44 483)

1 351

13 346

26 432

18 996

50

15 692

62 491

28 328

102 625

130 921

10 128

50

334 543

(67 871)

(56 099)

(84 634)

(85 865)

(16 168)

-

(310 637)

(5 380)

(27 771)

17 991

45 056

(6 040)

50

23 906

грудня 2006 року – на 135 тисяч доларів США більше), переважно в результаті менших процентних витрат по зобов’язаннях зі
змінною процентною ставкою.
Якби станом на 31 грудня 2007 року процентні ставки були на
50 базисних пунктів вище при незмінності всіх інших змінних,
прибуток за рік був би на 66 тисяч доларів США менше (на 31
грудня 2006 року – на 153 тисячі доларів США менше), переважно в результаті більших процентних витрат по зобов’язаннях зі
змінною процентною ставкою.
Банк здійснює моніторинг процентних ставок по фінансових
інструментах. Нижче в таблиці подані процентні ставки на підставі звітів, які аналізуються ключовим управлінським персоналом Банку:

2007

рік

Гривні

Долари США

Євро

Інші
валюти

2006

рік

Гривні

Долари США

Євро

Інші
валюти

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

6

2

Заборгованість інших банків

8

-

-

1

1

4

3

1

-

9

-

6

24

16

-

13

-

26

17

14

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Заборгованість перед іншими банками

-

10

-

Кошти клієнтів

8

7

6

-

-

11

-

-

-

10

7

6

13

-

-

-

-

13

-

-

-

9
10

-

-

-

-

9
10

5
-

-

Активи

Кредити та аванси клієнтам
Боргові інвестиційні цінні папери, що
утримуються до погашення

Немонетарні

(116 793)

Процентна ставка за всіма борговими інструментами Банку переглядається не більш ніж через 5 років, крім довгострокових
кредитів та авансів клієнтам загальною сумою 30 456 тисяч доларів США та субординованого боргу загальною сумою 10 800
тисяч доларів США (у 2006 році – процентна ставка за всіма такими інструментами переглядалася не більш ніж через 5 років,
крім довгострокових кредитів та авансів клієнтам загальною
сумою 10 128 тисяч доларів США та субординованого боргу й
інших позикових коштів загальною сумою 15 800 тисяч доларів
США).
Якби станом на 31 грудня 2007 року процентні ставки були на
50 базисних пунктів нижче при незмінності всіх інших змінних,
прибуток за рік був би на 91 тисячу доларів США більше (на 31

% річних

Понад 5
років

Зобов’язання

Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Субординований борг

Позначка “-“ у таблиці означає, що Банк не має відповідних активів або зобов’язань у відповідній валюті.
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Концентрація географічного ризику. Нижче поданий аналіз
концентрації географічного ризику фінансових активів та
зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2007 року:

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання,
Примітка 3)
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам

Україна

Країни ОЕСР

Інші країни

Всього

31 243

3 946

242

35 431

7 807

-

-

7 807

379 311

-

-

379 311

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу
Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення
Інші фінансові активи
Всього фінансових активів
Нефінансові активи
Всього активів

50

-

-

50

6 003

-

-

6 003

137

-

-

137

424 551

3 946

242

428 739

25 307 27

-

-

25 307

449 858

3 946

242

454 046

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери

12 948

-

4 029

16 977

206 938

10 641

3 008

220 587

45 866

-

-

45 866

-

118 633

-

118 633
10 801

Інші позикові кошти
Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань
Нефінансові зобов’язання

-

10 801

-

183

-

-

183

265 935

140 075

7 037

413 047

1 626

-

-

1 626

Всього зобов’язань

267 561

140 075

7 037

414 673

Чиста балансова позиція
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням

182 297
3 247

(136 129)
-

(6 795)
-

39 373
3 247

Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були класифіковані виходячи з країни, в якій знаходиться
контрагент. Грошові кошти у касі, приміщення та обладнання
були класифіковані відповідно до країни їх фізичного знаходження.
Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку станом на 31
грудня 2006 року поданий далі:

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання,
Примітка 3)
Активи

Україна

Країни ОЕСР

Інші країни

Всього

Грошові кошти та їх еквіваленти

19 616

10 292

157

30 065

Заборгованість інших банків

13 609

-

-

13 609

290 792

-

-

290 792

Кредити та аванси клієнтам
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу

50

-

-

50

Інші фінансові активи

27

-

-

27

324 094

10 292

157

334 543

17 100

365

-

17 465

341 194

10 657

157

352 008

-

4 995

-

4 995

146 336

8 814

521

155 671

53 151

-

-

53 151

4 801

81 074

-

85 875
10 802

Всього фінансових активів
Нефінансові активи
Всього активів
Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань
Нефінансові зобов’язання

-

10 802

-

143

-

-

143

204 431

105 685

521

310 637

1 053

-

-

1 053

Всього зобов’язань

205 484

105 685

521

311 690

Чиста балансова позиція
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням

135 710
1 779

(95 028)
-

(364)
-

40 318
1 779

Фінансова звітніс ть

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності визначається як ризик
того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні
зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Банк
щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання його вільних грошових коштів за депозитами «овернайт», поточними рахунками, депозитами, строк погашення
яких настає незабаром, наданням кредитів, гарантіями та у
зв’язку з процентною маржею та іншими вимогами щодо похідних інструментів, розрахунок за якими здійснюється грошовими коштами. Банк не тримає грошові ресурси, достатні для покриття всіх цих потреб, оскільки досвід показує, що мінімальний
рівень реінвестування коштів, строк погашення яких настає,
можна передбачити з високою ймовірністю. Управління ризиком ліквідності здійснюють Департамент з управління ризиками
та Департамент казначейських операцій Банку.
Банк прагне підтримувати стабільну базу фінансування, яка складається переважно із заборгованості перед іншими банками, депозитів юридичних та фізичних осіб та боргових цінних паперів, а
також інвестує кошти у диверсифіковані портфелі ліквідних активів для того, щоб мати можливість оперативно та безперешкодно
виконати непередбачувані вимоги щодо ліквідності.
Управління ліквідністю Банку вимагає проведення аналізу рівня
ліквідних активів, необхідного для врегулювання зобов’язань
при настанні строку їх погашення, забезпечення доступу до
різних джерел фінансування, наявності планів у випадку виникнення проблем з фінансуванням та здійснення контролю за
відповідністю балансових нормативів ліквідності нормативним
вимогам. Банк щоденно розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог Національного банку України. Ці нормативи
включають:
- норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розраховується як
відношення високоліквідних активів до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2007 року цей норматив складав 77,67% (на 31 грудня 2006 року – 108,44%), а
середньозважене значення цього нормативу за грудень 2007
року становило 64,34% (за грудень 2006 року – 105,87%) при
встановленому НБУ значенні нормативу не менше 20%;

- норматив поточної ліквідності (Н5), який розраховується як
відношення ліквідних активів до зобов’язань зі строком погашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом
на 31 грудня 2007 року цей норматив складав 75,92% (на 31
грудня 2006 року – 128,43%) при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 40%;
- норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як відношення ліквідних активів до зобов’язань зі
строком погашення до одного року. Станом на 31 грудня 2007
року цей норматив складав 51,59% (на 31 грудня 2006 року –
55,37%) при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 20%.
Інформацію про позицію ліквідності фінансових активів та
зобов’язань отримує Департамент казначейських операцій Банку. Департамент казначейських операцій забезпечує наявність
достатнього портфелю короткострокових ліквідних активів,
який переважно складається з короткострокових ліквідних
торгових цінних паперів, депозитів у банках та інших міжбанківських інструментів, для підтримки достатнього рівня ліквідності
в цілому по Банку.
Департамент казначейських операцій та Департамент з управління ризиками контролюють щоденну позицію ліквідності та
регулярно проводять стрес-тестування ліквідності за різноманітними сценаріями, що охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови.
У поданій нижче таблиці показані зобов’язання Банку станом на
31 грудня 2007 року за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися. Суми в таблиці – це недисконтовані грошові
потоки за угодами, в тому числі контрактні суми, що підлягають
обміну по валютних свопах, розрахунок за якими здійснюється
на основі валової суми. Ці недисконтовані грошові потоки відрізняються від сум, відображених у балансі, оскільки балансові
суми базуються на дисконтованих грошових потоках.
Якщо сума, що підлягає виплаті, не є фіксованою, сума в таблиці
визначається виходячи з умов, існуючих на звітну дату. Валютні
виплати перераховуються із використанням обмінного курсу
спот на звітну дату.
Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань Банку за строками погашення без урахування дисконтування станом на 31 грудня 2007 року:

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Субординований борг
Похідні фінансові інструменти, розрахунки
за якими здійснюються на основі валової
суми (лише видаток)
Інші фінансові зобов’язання
Всього потенційних майбутніх виплат за
фінансовими зобов’язаннями

До запитання
та до 1 місяця

1-3 місяці

3-12 місяців

12 місяців 5 років

Понад 5 років

Всього

17 177
97 481
1 906
17 302
-

29 944
960
2 304
-

91 495
13 425
15 885
1 068

6 371
42 309
108 495
4 282

812
13 744

17 177
226 103
58 600
143 986
19 094

27 246

-

-

-

-

27 246

150

-

-

-

-

150

161 262

33 208

121 873

161 457

14 556

492 356

Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань Банку за строками погашення без урахування дисконтування станом на 31 грудня 2006 року:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Субординований борг
Похідні фінансові інструменти, розрахунки
за якими здійснюються на основі валової
суми (лише видаток)
Інші фінансові зобов’язання
Всього потенційних майбутніх виплат за
фінансовими зобов’язаннями

До запитання
та до 1 місяця

1-3 місяці

3-12 місяців

12 місяців 5 років

Понад 5 років

Всього

55 348
1 956
1 720
-

5 052
29 154
1 132
2 605
-

68 151
11 501
16 986
1 066

9 275
57 521
78 935
4 282

561
5 214
14 600

5 052
162 489
72 110
105 460
19 948

12 763

-

-

-

-

12 763

124

-

-

-

-

124

71 911

37 943

97 704

150 013

20 375

377 946

Виплати щодо форвардних контрактів, розрахунки за якими
здійснюються на основі валової суми, супроводжуватимуться
відповідними надходженнями грошових коштів, які показані
у Примітці 29 за їх дисконтованою вартістю. Кошти клієнтів
відображені у вказаному аналізі за строками, що залишились

до погашення відповідно до контрактів. Проте, відповідно до
Цивільного кодексу України, фізичні особи мають право вилучати кошти з рахунків до настання строку погашення, втрачаючи при цьому право на нараховані проценти.
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Банк не використовує наведений вище аналіз за строками погашення без врахування дисконтування для управління ліквідністю. Натомість, Банк контролює очікувані строки погашення,
які показані у поданій нижче таблиці станом на 31 грудня 2007
року:
У тисячах доларів США (долар США є ва- До запитання
лютою подання, Примітка 3)
та до 1 місяця

1-3 місяці

3-12
місяців

12 місяців 5 років

Понад
5 років

Строк погашення не
визначений

Всього

35 431

Активи
35 431

-

-

-

-

-

Заборгованість інших банків

Грошові кошти та їх еквіваленти

7 807

-

-

-

-

-

7 807

Кредити та аванси клієнтам

22 932

32 424

120 853

172 646

30 456

-

379 311

-

-

-

-

-

50

50
6 003

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу
Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення
Інші фінансові активи
Всього фінансових активів

6 003

-

-

-

-

-

137

-

-

-

-

-

137

72 310

32 424

120 853

172 646

30 456

50

428 739

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

16 977

-

-

-

-

-

16 977

Кошти клієнтів

96 081

28 954

89 942

4 950

660

-

220 587

Випущені боргові цінні папери

1 390

-

10 009

34 447

-

-

45 866

Інші позикові кошти

1 342

2 119

8 355

106 817

-

-

118 633

183
115 973

31 073

1
108 307

146 214

10 800
11 460

-

10 801
183
413 047

(43 703)

1 351

12 546

26 432

18 996

50

15 672

(43 703)

(42 352)

(29 806)

(3 374)

15 622

15 672

-

Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань
Чистий розрив ліквідності на 31 грудня
2007 р.
Кумулятивний розрив ліквідності на 31
грудня 2007 р.

Нижче в таблиці поданий аналіз за очікуваними строками
погашення станом на 31 грудня 2006 року:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

До запитання та до 1
місяця

1-3 місяці

3-12
місяців

12 місяців 5 років

Понад
5 років

Строк погашення не
визначений

Всього

30 065

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

30 065

-

-

-

-

-

Заборгованість інших банків

13 609

-

-

-

-

-

13 609

Кредити та аванси клієнтам
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу
Інші фінансові активи

18 790

28 328

102 625

130 921

10 128

-

290 792

-

-

-

-

-

50

50

27

-

-

-

-

-

27

Всього фінансових активів

62 491

28 328

102 625

130 921

10 128

50

334 543

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів

-

4 995

-

-

-

-

4 995

54 407

27 657

65 027

8 212

368

-

155 671

Випущені боргові цінні папери

1 386

48

6 931

44 786

-

-

53 151

Інші позикові кошти

1 620

2 201

11 945

65 109

5 000

-

85 875
10 802

Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань
Чистий розрив ліквідності на 31 грудня
2006 р.
Кумулятивний розрив ліквідності на 31
грудня 2006 р.

-

-

2

-

10 800

-

143

-

-

-

-

-

143

57 556

34 901

83 905

118 107

16 168

-

310 637

4 935

(6 573)

18 720

12 814

(6 040)

50

23 906

4 935

(1 638)

17 082

29 896

23 856

23 906

-

Відповідність та/або контрольована невідповідність строків
погашення і процентних ставок активів та зобов’язань має
фундаментальне значення для керівництва Банку. Повна відповідність для банків не характерна, оскільки операції часто мають різний характер та невизначений термін. Позиція невідповідності потенційно може збільшити прибутковість, але також
може збільшити ризик збитків. Строки активів та зобов’язань
і спроможність заміни (за прийнятною вартістю) процентних
зобов’язань після настання строку їх погашення є важливими
чинниками оцінки ліквідності Банку та його реакції на зміни
процентної ставки та курсу обміну валют.
Банк має значну кумулятивну невідповідність строків активів
та зобов’язань строком до 12 місяців. Ця невідповідність ліквідності виникає внаслідок того, що важливим джерелом фінансу-

вання Банку станом на 31 грудня 2007 року є кошти клієнтів і
міжбанківські депозити до запитання та зі строком погашення
до 12 місяців. На думку керівництва, незважаючи на те, що значна частина коштів клієнтів і міжбанківських депозитів представлена рахунками до запитання та зі строком погашення до
12 місяців, диверсифікація цих рахунків і минулий досвід Банку
дозволяє стверджувати, що ці депозити являють собою довгострокове та стабільне джерело фінансування Банку.
Потреби в ліквідності для надання грошових коштів за гарантіями та акредитивами “стендбай” значно нижчі, ніж сума
зобов’язання, оскільки загалом Банк не очікує, що кошти за
угодою на випуск гарантії чи акредитива сплачуватимуться
третій стороні.

Фінансова звітніс ть
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Управління капіталом

Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні
(і) дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним
банком України, (іі) спроможності Банку функціонувати як
безперервно діюче підприємство та (ііі) утримання капітальної бази на рівні, необхідному для забезпечення коефіцієнту
достатності капіталу у розмірі принаймні 8% згідно з Базельською угодою. Контроль за дотриманням нормативу достатності капіталу, встановленого Національним банком України,
здійснюється за допомогою щомісячних звітів, де містяться
розрахунки, які перевіряють та підписують Генеральний директор і Головний бухгалтер Банку. Оцінка інших цілей управління
капіталом здійснюється щороку.
Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки повинні утримувати відношення регулятивного капіталу до активів, зважених з урахуванням
ризику («норматив достатності капіталу»), на рівні, що є вищим
за обов’язкове мінімальне значення. Нижче в таблиці показаний регулятивний капітал на підставі звітів Банку, підготовлених відповідно до НП(С)БО, який складається з таких компонентів:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Основний капітал

2007 рік

2006 рік

51 272

26 675

Додатковий капітал

10 801

10 802

Вирахування
Всього регулятивного капіталу

(712)
61 361

(648)
36 829

Крім того, Банк зобов’язаний дотримуватися вимог до мінімального рівня капіталу, що встановлені фінансовими показниками у кредитних договорах, включаючи рівень достатності
капіталу, розрахований згідно з вимогами Базельської угоди
про капітал, як визначено у Звіті про міжнародну конвергенцію
оцінки капіталу та стандартів з капіталу від червня 2004 року з
подальшими змінами та доповненнями, що загальновідоме під
назвою «Базель IІ». Нижче подана структура капіталу Банку,
розрахованого на підставі Базельської угоди про капітал:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Капітал 1-го рівня

2007 рік

2006 рік

29 856

29 856

9 517

10 462

39 373

40 318

Субординований борг

10 801

10 802

Всього капіталу 2-го рівня
Всього капіталу

10 801
50 174

10 802
51 120

Сплачений акціонерний капітал
Розкриті резерви
Всього капіталу 1-го рівня
Капітал 2-го рівня

Станом на 31 грудня 2007 року коефіцієнт достатності капіталу
Банку, розрахований стандартним методом відповідно до Базельської угоди (Базель ІІ), складає 16,9% (на 31 грудня 2006
року – 16,2%).
У 2007 та 2006 фінансових роках Банк дотримувався всіх зовнішніх вимог до рівня капіталу.
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Умовні та інші зобов’язання

Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Банк час
від часу одержує претензії. Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професійних консультацій, керівництво Банку вважає,
що Банк не зазнає суттєвих ненарахованих збитків у результаті
судових позовів. Таким чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не створювався.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченням
цього законодавства керівництвом Банку у зв’язку з діяльністю
Банку та операціями в рамках цієї діяльності.
Податкові органи можуть займати більш агресивну позицію у
своєму тлумаченні законодавства та податкових розрахунків,
тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не
заперечувались, можуть бути оскаржені.

У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені. Податкові органи можуть перевіряти
податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів.
Зобов’язання по капітальних витратах. Станом на 31 грудня 2007 року Банк мав капітальні зобов’язання, передбачені
контрактами, щодо приміщень та обладнання на загальну суму
363 тисячі доларів США (на 31 грудня 2006 року – 153 тисячі доларів США), а також на загальну суму 162 тисячі доларів США (на
31 грудня 2006 року – 711 тисяч доларів США) щодо програмного забезпечення.
Найсуттєвіша сума – це зобов’язання Банку за договором з іноземною компанією Quipu GmbH. Предметом договору є розробка та встановлення програмного забезпечення “CustomWare.
Net”, що буде впроваджене замість програмного забезпечення
Scrooge.
Банк вже виділив ресурси, необхідні для виконання цих
зобов’язань. Керівництво Банку вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих та подібних зобов’язань.
Зобов’язання за оперативною орендою. У разі, коли Банк виступає орендарем, майбутні мінімальні виплати за нескасовуваною оперативною орендою є такими:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
До 1 року

2007 рік

2006 рік

4 769

3 167

1-5 років

12 204

8 712

Більше 5 років
Всього зобов’язань за оперативною
орендою

1 724

1 678

18 697

13 557

Дотримання фінансових показників. Банк повинен дотримуватись певних фінансових показників, які стосуються переважно
інших позикових коштів. Недотримання цих фінансових показників може призвести до негативних наслідків для Банку, серед
яких підвищення вартості позикових коштів та оголошення дефолту.
Такі фінансові показники визначені у договорах з Чорноморським банком торгівлі та розвитку, Європейським банком
реконструкції та розвитку, Американською корпорацією з підтримки інвестицій за кордоном та Міжнародною фінансовою
корпорацією.
Зокрема, Банк повинен утримувати на певному рівні коефіцієнт достатності капіталу, співвідношення ліквідних активів до
короткострокових зобов’язань, норматив кредитного ризику,
співвідношення максимальної суми кредитування одного позичальника до капіталу, норматив розриву між активами та
зобов’язаннями в іноземній валюті, загальну суму ризиків за
операціями з пов’язаними сторонами та частку кредитів, платежі за якими прострочені понад 90 днів.
Стосовно фінансових вимог за кредитним договором з Чорноморським банком торгівлі та розвитку, станом на 31 грудня
2007 року Банк не дотримувався вимог щодо співвідношення
операційних витрат до доходів до вирахування резерву на покриття збитків за кредитами.
Станом на 31 грудня 2007 року максимальна сума кредитів,
наданих Банком одній групі позичальників, становила 2 000
тисячі євро, що перевищувало максимальну суму цього фінансового показника, встановлену договором з Міжнародною фінансовою корпорацією.
Це недотримання Банком фінансових показників за кредитними договорами дає зазначеним вище кредиторам юридичне
право вимагати дострокового погашення кредитів. Банк направив своїм контрагентам листи, в яких повідомив про недотримання фінансових показників станом на 31 грудня 2007 року
і звернувся з проханням надати відповідну відмову від права
вимоги. 1 квітня 2008 року Банк отримав відмову від права вимоги від Чорноморського банку торгівлі та розвитку. 23 квітня
2008 року Банк отримав відмову від права вимоги від Міжнародної фінансової корпорації.
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. Головною метою цих
інструментів є забезпечення грошових коштів для задоволення
фінансових потреб клієнтів. 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 ри-
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зик, 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 партіями товару, до яких вони відносяться, або
грошовими депозитами, отже, мають менший рівень ризику,
ніж кредити.
Зобов’язання щодо надання кредитів являють собою невикористані суми, призначені для кредитування у формі кредитів, гарантій та акредитивів. Стосовно кредитного ризику за
зобов’язаннями щодо надання кредитів Банк наражається на
потенційні збитки в загальній сумі невикористаних зобов’язань.
Проте можлива сума збитків є меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскільки виконання більшості
зобов’язань щодо надання кредитів залежить від дотримання
клієнтами певних кредитних стандартів. Банк відстежує строки до погашення зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки
більш довгострокові зобов’язання зазвичай характеризуються
вищим кредитним ризиком, ніж короткострокові. Непогашені
зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були такими:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)
Імпортні акредитиви
Гарантії надані

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, деноміновані у таких
валютах:
У тисячах доларів США (долар США є
валютою подання, Примітка 3)
Українські гривні

2007 рік

2006 рік

2 551

1 152

Долари США

6

131

649

396

41
3 247

100
1 779

Євро
2007 рік

2006 рік

-

153

3 247

1 698

-

(72)

3 247

1 779

Мінус: резерв на покриття збитків
за зобов’язаннями, пов’язаними з
кредитуванням
Всього зобов’язань, пов’язаних з
кредитуванням

Загальна сума невиконаних акредитивів та гарантій за угодою
необов’язково являє собою майбутні потреби у грошових коштах, оскільки строк дії таких фінансових інструментів може
закінчитися без фінансування. Крім того, станом на 31 грудня
2007 року безвідкличні зобов’язання Банку за наданими гарантіями забезпечені грошовими депозитами у сумі 371 тисяча доларів США (на 31 грудня 2006 року – 164 тисячі доларів США).
Див. Примітку 14.
Станом на 31 грудня 2007 року усі зобов’язання з надання кредитів є відкличними і становлять 4 779 тисяч доларів США (на
31 грудня 2006 року – всі були відкличними і становили 4 248
тисяч доларів США).

Інші валюти
Всього

Активи, надані в заставу, та активи з обмеженим використанням. Станом на 31 грудня 2007 року та 31 грудня 2006 року
Банк не надавав у заставу жодних активів, крім дебіторської
заборгованості за контрактами валютного свопу, що передані
у забезпечення кредиторської заборгованості. У балансі визнана лише чиста позиція. Загальна сума активів, що забезпечують
зобов’язання за такими договорами, є такою:
2007 рік

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
Загальна сума дебіторської заборгованості за контрактами валютного
свопу
Всього
Крім цього, обов’язкові залишки грошових коштів у Національному банку України у сумі 7 599 тисяч доларів США (на 31
грудня 2006 року – 4 650 тисяч доларів США) являють собою
обов’язкові резервні депозити, які Банк не може використовувати для фінансування своєї повсякденної діяльності (див. Примітку 7).
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Похідні фінансові інструменти

Похідні фінансові інструменти за валютообмінними контрактами, з якими Банк проводить операції, являють собою контракти валютного свопу, що укладаються з іншими банками на

Відповідне
зобов’язання

Активи
у заставі

Відповідне
зобов’язання

27 350

27 247

10 769

10 762

27 350

27 247

10 769

10 762

позабіржовому ринку на індивідуальних договірних умовах.
Похідні фінансові інструменти мають або потенційно вигідні умови (і є активами), або потенційно невигідні умови (і є
зобов’язаннями) в результаті коливань процентних ставок на
ринку та курсів обміну валют, пов’язаних з цими інструментами. Загальна справедлива вартість похідних фінансових інструментів може час від часу значно змінюватися.
Справедливу вартість на звітну дату дебіторської або кредиторської заборгованості за контрактами валютного свопу,
укладеними Банком, у розрізі валют наведено у таблиці нижче.
До таблиці включено контракти з датою розрахунків після
відповідної звітної дати; суми за цими угодами показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному
контрагенту. Ці угоди мають короткостроковий характер.

Прим.
У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)
Валютні свопи: справедлива вартість на звітну
дату:
- кредиторської заборгованості в доларах США
при розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості в євро при розрахунку (+)
- дебіторської заборгованості в гривнях при розрахунку (+)

2006 рік

Активи
у заставі

2007 рік

2006 рік

Контракти з
позитивною
справедливою
вартістю

Контракти з
негативною
справедливою
вартістю

Контракти з
позитивною
справедливою
вартістю

Контракти з
негативною
справедливою
вартістю

(14 402)

(12 844)

(10 762)

(2 001)

11 039

7 806

5 268

-

3 500

5 005

5 501

1 982

137

(33)

7

(19

26

Чиста справедлива вартість валютних свопів

Кредитний ризик обмежений сумою 104 тисячі доларів США,
оскільки кредиторська заборгованість за контрактами валютного свопу забезпечена дебіторською заборгованістю за цими
контрактами.
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Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома
непов’язаними зацікавленими сторонами, за винятком випадків примусового продажу або ліквідації. Найкращим підтвер-

Фінансова звітніс ть

Зобов’язання, відображені за амортизованою вартістю.
Справедлива вартість випущених боргових цінних паперів базується на їх ринковій ціні. Розрахункова справедлива вартість
інструментів із визначеним строком погашення, які розміщуються за фіксованою процентною ставкою і не мають визначеної ринкової ціни, базується на очікуваних грошових потоках,
дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок
для нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик
та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартість
зобов’язань, що погашаються за вимогою або після завчасного
повідомлення («зобов’язання, що погашаються за вимогою»),
розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги про погашення зобов’язання.
Див. Примітки 13, 14, 15, 16 та 17 для отримання інформації
про розрахункову справедливу вартість заборгованості перед іншими банками, коштів клієнтів, випущених боргових
цінних паперів, інших позикових коштів та субординованого
боргу, відповідно. Ставки дисконтування, що використовуються, відповідають кредитному ризику Банку, а також залежать
від валюти і строку погашення інструмента та варіюються від
1% річних до 16,5% річних (у 2006 році – від 1% річних до 24%
річних).

дженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Банком з використанням наявної ринкової інформації,
якщо така існує, та відповідних методик оцінки. Однак для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної
справедливої вартості необхідні певні судження. Україна досі
демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економічні умови і далі обмежують активність фінансових ринків. Ринкові ціни
можуть бути застарілими або відображати вартість продажу за
низькими цінами, тому вони можуть не відображати справедливу вартість фінансових інструментів. Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію.
Фінансові інструменти, відображені за справедливою вартістю. Похідні фінансові інструменти показані в балансі за їх
справедливою вартістю. Грошові кошти та їх еквіваленти відображені за амортизованою вартістю, яка наближається до їхньої поточної справедливої вартості.
Кредити та дебіторська заборгованість, відображені за
амортизованою вартістю. Справедливою вартістю інструментів, які мають плаваючу процентну ставку, зазвичай є їхня
балансова вартість. Розрахункова справедлива вартість інструментів, які розміщуються за фіксованою процентною ставкою,
базується на розрахункових майбутніх очікуваних грошових
потоках, дисконтованих із застосуванням поточних процентних
ставок для нових інструментів, що мають подібний кредитний
ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від валюти та строку
погашення інструменту, а також від кредитного ризику контрагента та варіюються від 8% до 29% річних (у 2006 році – від 6%
до 29% річних). Див. Примітки 8 та 9 для отримання інформації
про розрахункову справедливу вартість заборгованості інших
банків та кредитів і авансів клієнтам, відповідно.
Заборгованість інших банків –
Примітка 8
Короткострокові розміщення
коштів в інших банках
Кредити та аванси клієнтам –
Примітка 9
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам –
споживчі кредити
Кредити фізичним особам –
приватним підприємцям

У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, Примітка 3)

2007 рік

2006 рік

8% річних

3%-10%
річних

13%-15%
річних
21%-34%
річних
12%-29,5
річних

11,5%-15%
річних
21%-47%
річних
10%-30%
річних

Кредити та
дебіторська
заборгованість

Похідні фінансові інструменти. Всі похідні фінансові інструменти відображені за справедливою вартістю як активи, коли
їх справедлива вартість позитивна, і як зобов’язання, коли їх
справедлива вартість негативна. Справедлива вартість похідних фінансових інструментів визначалась із використанням
методик оцінки. Загальна сума чистого прибутку від зміни
справедливої вартості, визначена із використанням методик
оцінки і відображена у звіті про фінансові результати, складає
104 тисячі доларів США. Див. Примітку 29.
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Вивірення класів фінансових інструментів з категоріями
оцінки

Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи для
подальшого продажу; (в) фінансові активи, що утримуються
до погашення та (г) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Фінансові
активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на
фінансовий результат, поділяються на дві категорії: (і) активи,
включені до цієї категорії при початковому визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії призначених для торгівлі. Нижче в
таблиці показане вивірення класів фінансових активів з цими
категоріями оцінки.

Активи для Активи, приподальшого значені для
продажу
торгівлі

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Заборгованість інших банків
- Короткострокові розміщення
коштів в інших банках
Кредити та аванси клієнтам
- Кредити фізичним особам –
приватним підприємцям
- Кредити юридичним особам
- Іпотечні кредити
- Кредити фізичним особам –
споживчі та інші кредити
Інвестиційні цінні папери для
подальшого продажу
Інвестиційні цінні папери, що
утримуються до погашення
Похідні фінансові інструменти
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
ВСЬОГО АКТИВІВ

Активи за справедливою вартістю,
зміни якої відносять ся на фінансовий результат

Активи, що
утримуються
до погашення

Всього

35 431

-

-

-

-

35 431

7 807

-

-

-

-

7 807

7 807

-

-

-

-

7 807

379 311

-

-

-

-

379 311

287 929

-

-

-

-

287 929

66 557

-

-

-

-

66 557

16 990

-

-

-

-

16 990

7 835

-

-

-

-

7 835

-

50

-

-

-

50

-

-

-

-

6 003

6 003

-

-

-

137

-

137

422 549

50

-

137

6 003

428 739

-

-

-

-

-

25 307
454 046

Усі фінансові зобов’язання Банку, крім похідних фінансових інструментів, обліковані за амортизованою вартістю. Похідні фінансові інструменти (Примітка 29) відносяться до категорії оцінки «за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат».
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Операції з пов’язаними сторонами

Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем, або якщо одна з них має можливість конт
ролювати іншу або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових
та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин,

У тисячах доларів США (долар США є валютою
подання, Примітка 3)

що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага
приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Станом на 31 грудня 2007 року залишки по операціях з пов’язаними
сторонами були такими:

Компанії під
Ключовий
спільним управлінський
контролем
персонал

Материнська
компанія

Інші значні
акціонери

Кореспондентські рахунки в інших банках
(процентна ставка за угодами: 0,25% - 0,5%)

-

-

66

-

-

Загальна сума кредитів та авансів клієнтам
(процентна ставка за угодами: 10%)

-

-

-

168

-

Інші активи

-

-

10

-

-

Заборгованість перед іншими банками
(процентна ставка за угодами: 8,9%)

-

-

4 029

-

-

Кошти клієнтів (процентна ставка за угодами:
3%-14%)

-

-

-

36

204

51 172

39 366

-

-

3 253

Інші позикові кошти (процентна ставка
за угодами: 7,50%- 9,47%)
Інші зобов’язання
Субординований борг (процентна ставка
за угодами: 9,69% - 10%)

Інші пов’язані
сторони

106

-

-

-

-

10 801

-

-

-

-

Компанії під
Ключовий
спільним управлінський
контролем
персонал

Інші пов’язані
сторони

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними сторонами за 2007рік:

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

Материнська
компанія

Інші значні
акціонери

-

-

1

13

-

3 828

2 735

29

5

13

-

54

-

-

-

155

-

222

-

-

-

-

-

-

1 561

Материнська
компанія

Інші значні
акціонери

Компанії під
Ключовий
спільним управлінський
контролем
персонал

Інші пов’язані
сторони

Суми, надані пов‘язаним сторонам за період

-

-

-

183

-

Суми, повернуті пов‘язаними сторонами за період

-

-

-

173

-

Материнська
компанія

Інші значні
акціонери

Компанії під
Ключовий
спільним управлінський
контролем
персонал

Інші пов’язані
сторони

Кореспондентські рахунки в інших банках (процентна ставка за угодами: 0,25% - 0,5%)

-

-

109

-

-

Загальна сума кредитів та авансів клієнтам (процентна ставка за угодами: 10%)

-

-

-

129

-

Інші активи

-

365

-

-

-

Передоплата за розробку програмного забезпечення

-

-

-

-

202

Кошти клієнтів (процентна ставка за угодами:
0% – 14,25%)

-

-

-

126

108

Інші позикові кошти (процентна ставка за угодами:
7,9% - 9,63%)

26 477

16 696

-

-

7 195

Субординований борг (процентна ставка за угодами: 9,69% - 10%)

10 802

-

-

-

-

Процентні доходи
Процентні витрати
Витрати за виплатами та комісійними
Адміністративні та інші операційні витрати
- в тому числі управлінські послуги
Нижче наведені сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2007 року:

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

Станом на 31 грудня 2006 року залишки по операціях з пов’язаними
сторонами були такими:

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
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Нижче наведено доходи та витрати по операціях з
пов’язаними сторонами за 2006 рік:

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

Материнська
компанія

Процентні доходи
Процентні витрати

Інші значні
акціонери

Компанії під
Ключовий
спільним управлінський
контролем
персонал

Інші пов’язані
сторони

-

-

-

7

-

2 344

1 994

17

4

482

Витрати за виплатами та комісійними

-

13

2

-

-

35

-

75

-

1 424

-

-

-

-

1 398

Материнська
компанія

Інші значні
акціонери

Компанії під
Ключовий
спільним управлінський
контролем
персонал

Інші пов’язані
сторони

Суми, надані пов‘язаним сторонам за період

-

-

-

149

-

Суми, повернуті пов‘язаними сторонами за період

-

-

-

30

-

Адміністративні та інші операційні витрати
- в тому числі управлінські послуги
Нижче наведені сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2006 року:

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У 2007 році винагорода провідного управлінського персоналу
складалася із заробітної плати, премій та інших короткострокових компенсацій загальною сумою 678 тисяч доларів США
(у 2006 році – 546 тисяч доларів США), включаючи соціальне
страхування та внески до пенсійного фонду в сумі 101 тисяча
доларів США (у 2006 році – 58 тисяч доларів США).
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Події після звітної дати

23 січня 2008 року Банк підписав з Чорноморським банком
торгівлі та розвитку нову угоду про надання кредиту в сумі 10
000 тисяч доларів США під процентну ставку 6-місячний LIBOR
+2,6%. Кошти цього кредиту були одержані Банком 13 лютого
2008 року.
12 грудня 2007 року Банк підписав з Kreditanstalt fuer
Wiederaufbau нову угоду про надання кредиту в сумі 20 000
тисяч доларів США під процентну ставку 1-місячний LIBOR +
2,75%. Перший транш цього кредиту в сумі 10 000 тисяч доларів США був одержаний Банком 14 березня 2008 року.

Курс обміну за станом на 31 грудня 2007 року: 1 дол.США =5,0500 грн.
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Контактна інформація

Головний офіс
Київ
03115, Київ,
пр-т Перемоги, 107А
Тел.: (044) 590 10 00
Факс: (044) 590 10 01
cs@procreditbank.com.ua

Відділення
Київ 1
01135, Київ,
вул. Павлівська, 26/41
Тел.: (044) 484 43 30
Факс: (044) 501 56 86
cs@procreditbank.com.ua
Київ 2
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вул. Артема, 10
Тел.: (044) 272 64 99
Факс: (044) 272 64 98
cs@procreditbank.com.ua
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Тел.: (044) 585 86 26
Факс: (044) 585 86 29
cs@procreditbank.com.ua
Київ 4
02140, Київ,
пр-т Бажана, 26
Тел.: (044) 585 86 10
Факс: (044) 585 86 13
cs@procreditbank.com.ua
Київ 5
03150, Київ,
вул. Боженка, 86
Тел.: (044) 490 60 40
Факс: (044) 490 60 41
cs@procreditbank.com.ua
Київ 6
03115, Київ,
пр-т Перемоги, 103
Тел.: (044) 585 86 05
Факс: (044) 585 86 05
cs@procreditbank.com.ua
Київ 7
02154, Київ,
вул. Ентузіастів, 25
Тел.: (044) 585 86 30
Факс: (044) 585 86 30
cs@procreditbank.com.ua
Київ 8
01004, Київ,
вул. Червоноармійська, 24
Тел.: (044) 538 03 00
Факс: (044) 536 93 63
cs@procreditbank.com.ua

Київ 9
04073, Київ,
пр-т Московський, 16Б
Тел.: (044) 585 86 17
Факс: (044) 585 86 19
cs@procreditbank.com.ua

Біла Церква
09117, Біла Церква,
вул. 50-річчя Перемоги, 15
Тел.: (04463) 90 272
Факс (04463) 90 275
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 3
83117, Донецьк,
вул. Петровського, 138
Тел.: (062) 334 56 33
Факс: (062) 334 77 25
cs@procreditbank.com.ua

Київ 10
01034, Київ,
вул. Лисенка, 1А
Тел.: (044) 585 86 20
Факс: (044) 234 28 17
cs@procreditbank.com.ua

Вінниця
21018, Вінниця,
вул. Пирогова, 7
Тел.: (0432) 55 19 85
Факс: (0432) 55 19 86
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 4
83017, Донецьк,
пр-т Шевченка, 67
Тел.: (062) 349 33 41
Факс: (062) 349 33 38
cs@procreditbank.com.ua

Київ 11
03170, Київ,
вул. Тулузи, 3Б
Тел.: (044) 585 85 90
Факс: (044) 585 85 96
cs@procreditbank.com.ua

Горлівка
84626, Горлівка,
пр-т Перемоги, 70
Тел.: (0624) 52 18 18;
(0624) 52 19 19
Факс: (0624) 52 19 28,
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 5
83018, Донецьк,
вул. Артема, 282
Тел.: (062) 348 85 56
Факс: (062) 348 84 96
cs@procreditbank.com.ua

Київ 12
01010, Київ,
вул. Січневого Повстання, 3
Тел.: (044) 585 85 95
Факс: (044) 585 85 95
cs@procreditbank.com.ua
Київ 13
03040, Київ,
вул. Васильківська, 6
Тел.: (044) 585 86 00
Факс: (044) 585 86 03
cs@procreditbank.com.ua
Київ 14
01001, Київ,
вул. Михайлівська, 19
Тел.: (044) 585 85 35
Факс: (044) 585 85 37
cs@procreditbank.com.ua
Київ 15
01004, Київ,
вул. Басейна, 17
Тел.: (044) 585 86 41
Факс: (044) 585 86 43
cs@procreditbank.com.ua
Київ 16
01032, Київ,
вул. Саксаганського, 120
Тел.: (044) 585 86 53
Факс: (044) 585 86 57
cs@procreditbank.com.ua
Київ 17
02206, Київ,
вул. Малишка, 25/1
Тел.: (044) 585 30 00
Факс: (044) 585 86 49
cs@procreditbank.com.ua

Дніпродзержинськ
51900, Дніпродзержинськ,
пр-т Леніна, 49
Тел.: (0569) 50 09 04
Факс: (0562) 50 09 05
cs@procreditbank.com.ua
Дніпропетровськ 1
49000, Дніпропетровськ,
вул. Карла Лібкнехта, 4-А
Тел.: (056) 770 77 10
Факс: (056) 770 77 10
cs@procreditbank.com.ua
Дніпропетровськ 2
49081, Дніпропетровськ,
пр-т Газети “Правда”, 12
Тел.: (0562) 349 222
Факс: (0562) 349 222
cs@procreditbank.com.ua
Дніпропетровськ 3
49038, Дніпропетровськ,
вул. Карла Маркса, 121
Тел.: (056) 377 92 62
Факс: (056) 377 92 63
cs@procreditbank.com.ua
Донецьк 1
83086, Донецьк,
вул. Червоноармійська, 34
Тел.: (062) 345 32 00
Факс: (062) 345 32 06
cs@procreditbank.com.ua
Донецьк 2
83055, Донецьк,
вул. Пушкіна, 23
Тел.: (062) 348 36 00
Факс: (062) 348 36 06
cs@procreditbank.com.ua

Запоріжжя 1
69063, Запоріжжя,
пр-т Леніна, 62
Тел.: (061) 220 41 81
Факс: (061) 220 41 91
cs@procreditbank.com.ua
Запоріжжя 2
69035, Запоріжжя,
пр-т Леніна, 190
Тел.: (061) 220 60 71
Факс: (061) 220 95 57
cs@procreditbank.com.ua
Івано-Франківськ
76000, Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців, 11
Тел.: (0342) 55 70 00
Факс: (0342) 55 70 13
cs@procreditbank.com.ua
Коломия
78200, Коломия,
вул. Стуса, 2
Тел.: (03433) 4 78 15
Факс: (03433) 4 78 27
cs@procreditbank.com.ua
Краматорськ 1
84313, Краматорськ,
вул. Соціалістична, 38
Тел.: (0626) 41 47 64; 41 47 87
Факс: (0626) 41 47 64; 41 47 87
cs@procreditbank.com.ua
Краматорськ 2
84300, Краматорськ,
вул. Соціалістична, 54
cs@procreditbank.com.ua

Кон та К т н а інФ орм а ц і я

Кременчук
39600, Кременчук,
вул. Леніна, 31
Тел.: (0536) 760 750
Факс: (0536) 760 752
cs@procreditbank.com.ua

Маріуполь 2
87526, Маріуполь,
пр-т Перемоги, 98
Тел.: (0629) 54 19 87
Факс: (0629) 54 19 96
cs@procreditbank.com.ua

Севастополь
99011, Севастополь,
вул. Велика Морська, 27
Тел.: (0692) 53 90 00
Факс: (0692) 53 90 01
cs@procreditbank.com.ua

Харків 5
61146, Харків,
вул. Героїв Праці, 24
Тел.: (057) 703 61 05
Факс: (057) 703 60 88
cs@procreditbank.com.ua

Кривий Ріг
50006, Кривий Ріг,
пр-т Металургів, 22А
Тел.: (056) 440 44 10
Факс: (056) 440 44 13
cs@procreditbank.com.ua

Мелітополь
72312, Мелітополь,
пр-т Б. Хмельницького, 24/1
Тел.: (0619) 44 08 58
Факс: (0619) 44 08 56
cs@procreditbank.com.ua

Сєвєродонецьк
93404, Сєвєродонецьк,
вул. Леніна, 39
Тел.: (06452) 5 55 97
Факс: (06452) 5 55 97
cs@procreditbank.com.ua

Харків 6
61054, Харків,
Загородний в’їзд, 26
Тел.: (057) 766 19 20
Факс: (057) 312 06 96
cs@procreditbank.com.ua

Львів 1
79007, Львів,
вул. Городоцька, 33
Тел.: (032) 298 73 45
Факс: (032) 298 73 45
cs@procreditbank.com.ua

Одеса 1
65007, Одеса,
вул. В. Арнаутська, 121
Тел.: (048) 786 07 21
Факс: (048) 786 07 28
cs@procreditbank.com.ua

Слов’янськ
84122, Слов’янськ,
вул. Юних Комунарів, 80
Тел.: (06262) 3 41 74
Факс: (06262) 2 62 11
cs@procreditbank.com.ua

Ялта
98600, Ялта,
вул. Московська, 1/6
Тел.: (0654) 23 16 42
Факс: (0654) 23 15 73
cs@procreditbank.com.ua

Львів 2
79017, Львів,
вул. О. Басараб, 3
Тел.: (032) 297 72 55
Факс: (032) 298 78 20
cs@procreditbank.com.ua

Одеса 2
65045, Одеса,
вул. Буніна, 33
Тел.: (048) 786 07 74
Факс: (0482) 32 92 44
cs@procreditbank.com.ua

Суми
40030, Суми,
вул. Кірова, 6
Тел.: (0542) 21 44 50
Факс: (0542) 21 44 59
cs@procreditbank.com.ua

Львів 3
79000, Львів,
площа Міцкевича, 5
Тел.: (032) 244 44 57
Факс: (032) 244 44 60
cs@procreditbank.com.ua

Одеса 3
65113, Одеса,
вул. Корольова, 33
Тел.: (048) 784 16 95
Факс: (048) 791 50 73
cs@procreditbank.com.ua

Ужгород
88000, Ужгород,
вул. Швабська, 67А
Тел.: (0312) 67 22 76
Факс: (0312) 67 15 59
cs@procreditbank.com.ua

Львів 4
79053, Львів,
вул. Володимира Великого, 51
Тел.: (032) 245 82 00
Факс: (032) 245 82 01
cs@procreditbank.com.ua

Одеса 4
65117, Одеса,
Дніпропетровська дорога, 98
Тел.: (048) 779 55 70
Факс: (048) 779 55 62
cs@procreditbank.com.ua

Харків 1
61024, Харків,
вул. Петровського, 37
Тел.: (057) 719 27 91
Факс: (057) 719 27 93
cs@procreditbank.com.ua

Львів 5
79005, Львів,
вул. І. Франка, 39
Тел.: (032) 244 56 27
Факс: (032) 244 56 58
cs@procreditbank.com.ua

Полтава 1
36000, Полтава,
вул. Котляревського, 19/10
Тел.: (0532) 503 696
Факс: (0532) 506 203
cs@procreditbank.com.ua

Харків 2
61012, Харків,
вул. Карла Маркса, 2/15
Тел.: (057) 703 94 28
Факс: (057) 703 94 39
cs@procreditbank.com.ua

Макіївка
86157, Макіївка,
вул. Леніна, 49/17
Тел.: (0623) 22 07 64
Факс: (0623) 22 07 67
cs@procreditbank.com.ua

Полтава 2
36023, Полтава,
вул. 23-го Вересня, 13
Тел.: (0532) 579 700
Факс: (0532) 579 711
cs@procreditbank.com.ua

Харків 3
61003, Харків,
пр-т Московський, 35
Тел.: (057) 717 67 77
Факс: (057) 717 61 44
cs@procreditbank.com.ua

Маріуполь 1
87539, Маріуполь,
пр-т Металургів, 77
Тел.: (0629) 41 28 04
Факс: (0629) 41 28 05
cs@procreditbank.com.ua

Сімферополь
95000, Сімферополь,
вул. Леніна, 1
Тел.: (0652) 54 71 77
Факс: (0652) 54 71 77
cs@procreditbank.com.ua

Харків 4
61072, Харків,
вул. 23-го Серпня, 32/20
Тел.: (057) 703 49 50
Факс: (057) 703 49 53
cs@procreditbank.com.ua
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