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Місія

Місія

ПроКредит Банк, Україна – це повнофункціональний банк, націлений на розвиток. Ми пропонуємо якісний сервіс для клієнтів та повний спектр банківських
продуктів. У кредитних операціях нашою цільовою групою є дрібні, малі та середні підприємства, оскільки ми впевнені, що саме ці види бізнесу створюють
максимальну кількість робочих місць та вносять значний вклад в економіку
країн, де вони функціонують. Наш банк свідомо уникає всіх видів спекулятивної
діяльності та надає великі кредити тільки у виняткових випадках, мінімізуючи
таким чином ризик, пов’язаний із подібними видами діяльності. Наші акціонери передусім очікують стабільного прибутку від інвестицій, але не зацікавлені
в короткостроковій максимізації прибутку. Ми робимо значний внесок у розвиток нашого персоналу, намагаючись створити 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

Заснування ПроКредит Банку в 2001 році стало важливою віхою в історії мікрофінансування
в Україні: не тільки тому, що за цей короткий період банк надав більш ніж 75 тис. бізнес-кредитів
на загальну суму 438 млн. доларів США, а й тому, що стабільний розвиток ПроКредит Банку спонукав інші банки наслідувати його приклад. Сьогодні український банківський сектор уже на шляху
до подолання величезного дефіциту фінансування, через який малі підприємства України багато
років не мали доступу до кредитів.
2005 став черговим успішним роком для ПроКредит Банку. Слід зазначити, що кредитний портфель банку виріс на 70%. Майже на стільки ж зросли депозити приватних осіб. Завдяки вдалому
випуску облігацій на українському фондовому ринку, а також довгостроковому субординованому боргу та кредитам, отриманим від ПроКредит Холдингу, було залучено додаткові кошти, які
створили ПроКредит Банку стабільну фінансову базу для приросту балансу. Міцна позиція банку була відзначена багатьма експертами, серед яких міжнародне рейтингове агентство FITCH
Ratings, яке підтвердило, що поточний рейтинг банку міг би бути вищим, якби не обмеження рейтингу України, що наприкінці 2005 року складав “BB-” з “Позитивним” прогнозом.
Інтенсивне зростання та сприятлива кон’юнктура банку були б неможливими без його розвинутої корпоративної культури, яка вимагає від працівників дотримання найвищих етичних
стандартів. У 2005 році чималі зусилля були спрямовані на те, щоб запобігти послабленню цієї
культури через стрімке зростання бізнесу. Зокрема, для нових співробітників були організовані
спеціалізовані семінари. Навчальні програми та інші форми інтенсивного діалогу проводилися
як для нових працівників, так і для досвідчених банківських спеціалістів. Інакше кажучи, постійно проводиться послідовна робота з підтримки найвищого рівня професіоналізму на всіх рівнях
нашої установи.
У найближчі роки розширення банку триватиме – як географічно, так і в напрямку збільшення
клієнтської бази та обсягів бізнесу. Це дуже важливо, адже в багатьох регіонах України приватні
підприємці ще досі відчувають нестачу якісних банківських послуг і щиро вітатимуть появу спеціалізованої банківської установи, яка добре розуміє нагальну потребу в надійному джерелі фінансування. Акціонери ПроКредит Банку націлені на продовження амбіційної стратегії розвитку,
і не тільки готові повністю капіталізувати чималий щорічний прибуток, але й планують додаткове збільшення капіталу в 2006 році.
Від імені Спостережної Ради я хочу висловити подяку неймовірно відданим і професійним співробітникам і членам Правління, а також нашим клієнтам, яких ми цінуємо понад усе, за незмінну
довіру до нашої установи й готовність продовжувати успішні довгострокові стосунки. Ми впевнені, що в найближчі роки банк збереже свою роль провідної мікрофінансової установи, унікальну
корпоративну культуру якої, націленість на сервіс та зосередженість на обслуговуванні дрібних,
малих та середніх підприємств високо цінують як співробітники, так і клієнти банку, кількість
яких постійно зростає.

Склад Спостережної
Ради станом на
31 грудня 2005 року:
Аня Лепп
Доріс Кьон
Чікако Куно
Олександр Мунтяну
Штефан Бовен

Аня Лепп
Голова Спостережної Ради
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Лист від Правління

придбав нову будівлю для свого головного офісу
та зробив там необхідний ремонт, ввів її в експлуатацію. Незважаючи на деякі затримки у відкритті нових відділень, банк досить стало розвивався
впродовж року. Ми провели інтенсивний діалог
зі співробітниками щодо заходів по збереженню нашої унікальної корпоративної культури за
умов високих темпів зростання. Цю тему вони також жваво обговорювали між собою. Крім того,
ми провели чисельні тренінги як із технічних дисциплін, так і з “гнучких навичок”, завдяки чому
банк отримав міцну опору для подальшого зростання в майбутньому. Таким чином, ближче до
кінця року ми змогли підготуватися до відкриття
вже на початку 2006 року семи нових відділень.
Це передбачало прийняття на роботу великої
кількості нових працівників – уже наприкінці
року загальний штат співробітників банку становив 1 079 осіб.

Зліва направо:
Філіпп Потт
Олена Малинська
Дірк Хабьок

У 2005 році – п’ятому році діяльності в Україні –
зростання ПроКредит Банку було відчутним
як ніколи раніше. На кінець року кредитний
портфель зріс на 71 млн. або на 70% і склав
172,5 млн. доларів США – це 28 700 наданих
кредитів. Більш ніж три чверті кредитного портфеля було профінансовано за рахунок коштів,
залучених на внутрішньому ринку. Більш ніж
удвічі збільшився обсяг клієнтських коштів – з
35 млн. до майже 80 млн. доларів США. У квітні
2005 року банк здійснив вдалий випуск облігацій у національній валюті на трирічний термін.
Обсяг емісії в гривні був еквівалентним 10 млн.
доларів США. Зростання відбувалося майже повністю у відповідності до прогнозів бізнес-плану:
завдяки істотному збільшенню комісійних доходів від некредитних операцій та суворому контролю за адміністративними витратами. Чистий
річний прибуток ПроКредит Банку зріс більше
ніж вдвічі – досяг 3,2 млн. доларів США, що в перерахунку на рентабельність власного капіталу
становить 18%.
Впродовж року було відкрито п’ять нових відділень, завдяки чому їх загальна кількість зросла
до 32 відділень по всій країні. Крім того, банк

Переконлива ефективність діяльності ПроКредит Банку в період політичної нестабільності
наприкінці 2004 року була відзначена багатьма
людьми і досить часто обговорювалась протягом року. Це допомогло банку значною мірою
поліпшити свою позицію на конкурентному ринку роздрібних депозитів: якщо на початку року
ПроКредит Банк посідав лише 52 місце за обсягом депозитів у банківському секторі, то у грудні
2005 року він був 34 банком за розміром депозитного портфеля. Вважаємо, що це видатне
досягнення, особливо на тлі того, що наша стратегія роздрібного бізнесу спрямована на клієнтів
усіх рівнів доходу, а також того, що середня сума
строкового депозиту серед 9 500 вкладників
була суттєво нижче за 5 тис. доларів США.
Що стосується наших кредитних операцій, то ми
досягли динамічного зростання по кредитах усіх
категорій. Проте 2005 рік відзначився значним
зростанням конкуренції у сфері мікрокредитування, частково завдяки Програмі мікрокредитування в Україні та мережі відділень її банківпартнерів, але перш за все через бум споживчого
кредитування на основі роздрібних мереж. Тому
ключовим завданням на 2006 рік стане перегляд
та подальше вдосконалення наших внутрішніх
процедур, основна мета яких полягає в тому,
щоб зробити наші послуги ще більш орієнтованими на клієнта та прискорити строки їх надання,
підтримуючи при цьому найвищі стандарти професійного аналізу кредитних ризиків.

Лис т від Правління

Ми хочемо скористатися цією нагодою і подякувати нашим відданим акціонерам, які підтримали
нашу стратегію розвитку не тільки реінвестуванням прибутків, але й шляхом надання субординованого боргу та додаткових довгострокових
кредитів через ПроКредит Холдинг. Ми щиро
вдячні нашим клієнтам, кількість яких невпинно
зростає, за довіру, яку вони мають до нашого банку. Ми сподіваємось підтримувати взаємовигідні
довгострокові стосунки. Проте над усе ми вдячні нашим співробітникам. Наш розвиток був би

Дірк Хабьок
Голова Правління

неможливим без їхньої відданості, вмотивованості, відкритості до змін та готовності прийняти
інновації і найкращі із практично випробуваних
методів ведення банківської діяльності. Тільки
завдяки їм наш банк став відомим своєю приємною та професійною робочою атмосферою.
У свою чергу, завдяки цьому активу наша стрімко зростаюча всеукраїнська команда продовжує
приваблювати амбіційних молодих людей, які
бажають до неї приєднатися.

Олена Малинська
Заступник Голови
Правління

Філіпп Потт
Заступник Голови
Правління
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Банк та його Акціонери

ПроКредит Банк розпочав свою діяльність у лютому 2001 року як перший банк в Україні, що
спеціалізується на наданні кредитів дрібним,
малим та середнім підприємствам. До осені 2003
року банк працював під назвою Мікрофінансовий Банк. Його було перейменовано у зв’язку з
рішенням акціонерів впровадити загальну назву
та логотип для всіх фінансових установ, які вони
заснували в 19 країнах світу.
Власниками ПроКредит Банку, які також визначають його політику, є чотири провідні міжнародні фінансові установи та ПроКредит Холдинг
– стратегічний інвестор банку. Як і всі інші банки
глобальної мережі ПроКредит, із самого початку
своєї роботи в Україні банк зосередився на кредитуванні цільової групи. Загальна мета полягає
в тому, щоб зменшити дефіцит фінансування для
дрібних і малих підприємств, які зазвичай мають
дуже обмежений доступ до кредитів, що їх надає
державний банківській сектор у тих країнах, де
представлені банки групи. ПроКредит Банк вбачає необмежені можливості для втілення своєї
стратегії розвитку та географічного розширення, якщо прийняти до уваги винятковий обсяг
економіки країни та стрімке зростання сектору
приватного підприємництва. У майбутньому завдання банку полягатиме в тому, щоб повною
мірою скористатися цими можливостями. Свою

щиру відданість банку та його місії акціонери неодноразово доводили з 2001 року, коли поєднавши свій величезний досвід, набутий у країнах по
всьому світу, створили банк в Україні. Не в останню чергу ця відданість проявляється в тому, що
вони залишають в установі всі прибутки, одержані з моменту заснування, завдяки чому власний капітал банку значно перевищує сплачений
статутний капітал, а також завдяки збільшенню
капіталу через свіжі вливання тоді, коли це необхідно.
2005 року стратегічний інвестор банку, ПроКредит Холдинг, погодився придбати акції Кредитної установи для відбудови KfW та МФК із метою
збільшення своєї частки в ПроКредит Банку до
60%. Це є свідченням широкої політики консолідації, згідно з якою ПроКредит Холдинг значно
впливає на діяльність всіх банків мережі ПроКредит по всьому світу. Як МФК, так і Кредитна установа з відбудови KfW є акціонерами ПроКредит
Холдингу, завдяки чому вони продовжуватимуть
підтримувати ПроКредит Банк, Україна й усі інші
банки групи. Купівля акцій KfW та МФК буде завершена не раніше 2006 року, і цей акт підлягає
затвердженню Національним банком України.

Акціонер
(на 31 грудня 2005)

Вид діяльності

Штаб-квартира

Частка

ЄБРР
МФК
Група KfW
ПроКредит Холдинг
WNISEF

Банківська діяльність
Банківська діяльність
Банківська діяльність
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність

Великобританія
США
Німеччина
Німеччина
США

20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%

Оплачений капітал,
дол. США
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97

100%

14,85

Усього

Б а нк та його А к ц іонери

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 Центральної та Східної Європи і країнах
Співдружності Незалежних Держав (СНД), у яких
прийняті й застосовуються принципи демократії,
плюралізму та ринкової економіки. ЄБРР прагне
допомагати 27 країнам, що входять до сфери
його діяльності, впроваджувати структурні та
галузеві економічні реформи, стимулювати конкуренцію, сприяти проведенню приватизації та
підприємництву. Виконуючи свою роль каталізатора змін, банк заохочує спільне фінансування
й прямі іноземні інвестиції з боку приватного й
державного секторів, допомагає мобілізувати
внутрішній капітал та надає технічну допомогу у
відповідних сферах.
Міжнародна Фінансова Корпорація
(МФК) є членом Групи організацій
Світового Банку зі штаб-квартирою у Вашингтоні, округ Колумбія. Місія МФК полягає у стимулюванні стійкого припливу інвестицій у приватний сектор країн, що розвиваються, з метою
скорочення масштабів бідності й покращення
життя людей. МФК фінансує проекти в приватному секторі країн, що розвиваються, залучає
капітал на міжнародних фінансових ринках, допомагає клієнтам поліпшити соціальну та екологічну стабільність, надає консультаційну й технічну допомогу підприємствам і урядам. З моменту
свого заснування в 1956 році, МФК інвестувала
власні кошти на суму більш ніж 49 млрд. доларів
США та синдикувала 24 млрд. доларів США в
3319 компаній у 140 країнах, що розвиваються.
Портфель власних інвестиційних зобов’язань
МФК на 2005 фінансовий рік становив
19,3 млрд. доларів США, 5,3 млрд. доларів США
відкладено для учасників синдикованих кредитів.

Банк розвитку KfW (Кредитна
Установа для Відбудови) (KfW
Entwicklungsbank): Від імені федерального уряду Німеччини фінансує інвестиційні
проекти та надає супутні консультаційні послуги
в країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою. Мета KfW полягає в розбудові
та розширенні соціальної й економічної інфра-

структури, а також у заснуванні ефективних
фінансових установ для захисту та збереження
природних ресурсів і сприятливого для людини навколишнього середовища. Банк Розвитку
KfW є лідером у галузі мікрофінансування та має
частки у фінансових установах зазначеної цільової групи по всьому світу. Банк Розвитку KfW
входить до складу банківської групи KfW, сума
балансу якої на грудень 2005 року дорівнювала
341 млрд. євро. Банківська група KfW є одним із
десяти найбільших банків Німеччини та має рейтинг на рівні “ААА”.
ПроКредит Холдинг АГ було
засновано в 1998 році під
назвою Internationale Micro
Investitionen AG (IMI). Сьогодні це материнська
компанія для глобальної групи з 19 мікрофінансових банків, розташованих у країнах, що розвиваються, та в країнах із перехідною економікою
на трьох континентах. Група банків ПроКредит
прагне вирізнятися способом обслуговування тих людей, яких інші банки не обслуговують
взагалі (зазвичай через вартість або ризик) або
обслуговують на неналежному рівні. У тісній
співпраці з компанією Internationale Projekt
Consult GmbH (IPC) холдинг спрямовує розвиток
установ групи ПроКредит і надає підтримку в
усіх ключових сферах банківської діяльності й
управлінні персоналом. На сьогодні власний капітал компанії становить 102 млн. євро. Акціонерами ПроКредит Холдингу є приватні та державні інвестори у співвідношенні 50 до 50.
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
є провідним у регіоні приватним
взаємним інвестиційним фондом, який вкладає
кошти в малі та середні підприємства України й
Молдови. Фонд займається пошуком приватних
підприємств із великим потенціалом економічного зростання й можливістю створення конкурентних переваг на ринку з метою подальшого
інвестування коштів у їхні цінні папери. WNISEF
забезпечує свої портфельні компанії капіталом
та засобами й методами управління, що необхідні для перетворення підприємницьких ініціатив на професійно керовані компанії. Загальна
сума сукупних інвестиційних зобов’язань фонду
з моменту заснування складає 107,9 млн. доларів
США. Фонд має частку в акціонерних капіталах
28 компаній в Україні та Молдові, й загальною
кількістю працівників понад 21 тис. осіб.
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Група ПроКредит – банки, що вирізняються

У країнах із перехідною економікою та країнах, що розвиваються, де працюють банки групи ПроКредит, традиційні комерційні банки зосереджують свою кредитну
діяльність на обслуговуванні великих підприємств і споживчому кредитуванні, нехтуючи при цьому сегментом
дрібних і малих підприємств. Небажання обслуговувати
даний сегмент ринку криється у відсутності в цих, часто неформальних, підприємствах загальноприйнятих
форм бухгалтерської звітності. До того ж у більшості
з них немає активів, які можна було б надати з метою
забезпечення кредиту. Обслуговування даної цільової групи клієнтів вважається нерентабельним також
через надмірні адміністративні витрати. Проте представники малого бізнесу є основною рушійною силою
економічного росту й створення робочих місць. До того
ж у політичному плані саме середній клас, що виникає
в результаті становлення, й успіх дрібних, малих і середніх підприємств зазвичай відіграють стабілізуючу
роль у суспільстві. Виходячи із цих міркувань, засновники групи ПроКредит вирішили створити в Східній
Європі, Латинській Америці й Африці фінансові установи, які спеціалізувалися б на обслуговуванні зазначеної
знехтуваної цільової групи. Цей процес розпочався сім
років тому.
Сьогодні група ПроКредит налічує 19 банків та фінансових установ, що працюють у такій же кількості країн,
через загальну мережу з 370 відділень зі штатом у
8 400 чоловік. Усі ці установи поділяють загальну корпоративну місію. Вони прагнуть зробити свій внесок
шляхом надання банківських послуг тим людям, яких
інші банки або не обслуговують взагалі, або обслуговують на недостатньо високому рівні. Будучи зосередженими на обслуговуванні дрібних, малих та середніх
підприємств, ці установи надають роздрібні банківські
послуги “простим” людям, особливо родинам із низькими доходами.
Із часом група ПроКредит та компанія IPC, яка розробила методологію кредитної діяльності для групи, набули
чималого розуміння як проблем, з якими стикаються
малі підприємства, так і доступних можливостей, та
адаптували технологію кредитування таким чином,
щоб вона відображала дійсний стан операційного середовища. Завдяки цій технології кредитування, яка
поєднує ретельний аналіз кредитних ризиків із високим
рівнем стандартизації й ефективності, установи групи
ПроКредит можуть охопити значну кількість дрібних
позичальників. На сьогодні вони надають більш ніж 50

тис. кредитів на загальну суму понад 180 млн. євро щомісяця. Станом на кінець 2005 року кількість поточних
кредитів зросла до більш ніж 560 тис. і склала загальну
суму в 1,5 млрд. євро, що на 35% перевищує показники
2004 року. Незважаючи на те, що середня сума кредиту
не перевищує 2,5 тис. євро, якість кредитного портфеля
залишається відмінною – співвідношення прострочених
кредитів (більш ніж 30 днів) до всього кредитного портфеля складає лише 1,1%. Це переконливо свідчить про
те, що за умови відповідного обслуговування дрібні позичальники є дійсно кредитоспроможними.
Банки групи ПроКредит залучають депозити на внутрішніх ринках країн, у яких працюють, не тільки для того,
щоб профінансувати свої стрімко зростаючі кредитні
портфелі, а й тому, що це є основною метою їхньої місії.
Установи групи ПроКредит прагнуть встановлювати
нові стандарти обслуговування клієнтів, прозорості
й ділової етики з метою підвищення довіри суспільства до банківського сектора й стимулювання розвитку
культури заощаджень. Депозитні продукти ПроКредит
прийнятні для широкого загалу клієнтів, особливо для
родин із низькими доходами. Ми пропонуємо прості
ощадні продукти без мінімального внеску. Впродовж
2005 року депозитна база збільшилась з 830 млн. до
1,3 млрд. євро. Було відкрито 460 тис. нових рахунків,
більшість із яких – невеликі сімейні ощадні рахунки.
Це є добрим початком стратегії усталення культури заощаджень у країнах, де представлено ПроКредит. Банки
групи ПроКредит намагаються бути “банками – добрими
сусідами” і надають велике значення дитячим ощадним
програмам і навчальним кампаніям, а також фінансовій
підтримці суспільних заходів. На додаток до депозитних
послуг банк пропонує широкий вибір стандартних некредитних банківських продуктів, серед яких грошові
перекази в межах країни та міжнародні грошові перекази, дебетові і кредитні картки, документарні послуги
та валютні операції.
ПроКредит Холдинг, заснований консалтинговою компанією IPC у 1998 році, розташований у Франкфуртіна-Майні; він є материнською компанією групи. Серед
інших міжнародних акціонерів – KfW/DEG, Міжнародна
Фінансова Корпорація, голландська фінансова компанія розвитку FMO та голландська фундація DOEN.
Ці акціонери також мають свої частки в деяких окремих
банках групи. До того ж важливими акціонерами установ у Східній Європі є ЄБРР та Commerzbank. Керування і
контроль діяльності членів мережі здійснюють ПроКредит Холдинг та IPC – консалтингова компанія, яка надає
управлінські послуги банкам. Централізоване управління та контроль допомагають досягти синергії, яка по-
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зитивно впливає на багато сфер діяльності. ПроКредит
Холдинг має рейтинг інвестиційного рівня від міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, завдяки чому
він зміг підвищити ефективність боргового і власного
капіталу для групи в цілому. Крім того, це означає високоефективний підхід до розвитку бізнесу, управління
ризиком, аудиту, інформаційних технологій, тренінгу та
розвитку персоналу на рівні всієї групи.
Успіх установ ПроКредит у виконанні місії розвитку прямо залежить від забезпечення їхньої життєздатності,
адже їх було засновано в якості комерційних, тобто
призначених для отримання прибутку, підприємств.
Однак акціонери групи намагаються досягти балансу
між цілями розвитку, що мотивували їхні інвестиції в
групу ПроКредит, та комерційним успіхом, який формує
життєздатність у довгостроковій перспективі та відображається у вигляді адекватної рентабельності інвестицій. Очікується, що в 2005 році рентабельність власного
капіталу у твердій валюті після сплати податку на прибуток для групи в цілому становитиме 15%.
Такого рівня рентабельності достатньо для того, щоб
забезпечити подальший розвиток групи. Очікується, що
на кінець 2010 року група матиме установи в 25 країнах
світу; загальна кількість відділень становитиме 800 і
в них налічуватиметься більш ніж 17 000 працівників.
Обсяг кредитного портфеля має сягнути 4,5 млрд. євро.
Для того щоб досягти такого рівня зростання, необхідне
залучення значних грошових коштів. Однак самого по

собі доступу до додаткового фінансування недостатньо
– розвиток персоналу залишатиметься ключовим пріоритетом групи. Це, крім інтенсивного навчання технічним та управлінським навичкам на рівні кожної окремої
установи, передбачає постійний обмін працівниками
між установами-членами групи для того, щоб повністю
скористатися можливостями розвитку персоналу, які
створені завдяки їхньому членству в справді міжнародній групі.
У 2005 році особливий акцент було зроблено на розвитку загального підходу до управління персоналом і зміцненні нашої корпоративної культури на рівні всієї групи.
Оскільки кількість співробітників, відділень і продуктів
банків групи ПроКредит продовжує стрімко зростати,
серед пріоритетів групи – пошук, інтеграція та тренінг
відповідних співробітників із відповідним відношенням,
а також розвиток нашого середнього менеджменту.
Ключове завдання полягає в тому, щоб забезпечити наш
розвиток, залишаючись вірними нашим корпоративним
цінностям, під якими розуміються такі принципи, як відкрите спілкування, прозорість і професіоналізм у нашій
щоденній діяльності. Із цією метою група вкладає значні
кошти в тренінг як на міжнародному рівні, так і на рівні окремих банків. Група також заснувала в Німеччині
ПроКредит Академію із трирічним курсом навчання для
співробітників із великим потенціалом – “ПроКредит
Банкір”, забезпечивши таким чином надійну базу для управління персоналом та його розвитку в майбутньому.

Міжнародна група установ
ПроКредит;
див. також:
www.procredit-holding.com

ПроКредит Банк Сербія

ПроКредит Банк Україна

ПроКредит Банк
Боснія і Герцеговина

ПроКредит Молдова
ПроКредит Банк Румунія

ПроКредит Банк Косово
ПроКредит Банк Грузія
ПроКредит Банк Албанія
ПроКредит Банк Болгарія
ПроКредит Банк Македонія

Mікро Кредит Національ
Гаїті
Банко ПроКредит
Сальвадор
Банко ПроКредит
Нікарагуа

ПроКредит
Гана

Банко ПроКредит
Еквадор

ПроКредит Банк
Демократична республіка
Конго

Банко Лос Андес
ПроКредит Болівія
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НовоБанко Ангола
НовоБанко Мозамбік
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ПроКре дит у Східній Європі

ПроКредит у Східній Європі

Банки групи ПроКредит відкрито сьогодні в 10 країнах
Східної Європи, і з огляду на 300 тис. виданих кредитів
можна стверджувати, що це – провідні банки регіону,
які обслуговують дрібний, малий та середній бізнес.
У Східній Європі фінансовий сектор та кредитування
приватного сектора швидко зростає, у першу чергу
завдяки значним інвестиціям від іноземного капіталу
й стабільних західних банків. 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
відношення до заощаджень замість сліпої підтримки
споживчих витрат населення, встановленням нових
стандартів прозорості й обслуговування своїх клієнтів.
В усьому регіоні більшість банків, у тому числі й іноземних, усе ще віддають перевагу корпоративному
фінансуванню та споживчому кредитуванню. Вони
нехтують можливістю надавати кредити неофіційним, приватним підприємцям та малому родинному
бізнесу. Проте саме така підприємницька діяльність
є рушійною силою економічного росту та створення
робочих місць по всій Східній Європі після припинення
радянського впливу та занепаду великих підприємств
державної власності, які колись були гарантом цього впливу. Для більшості банків простіше заробляти
гроші шляхом кредитування споживачів та великих
корпоративних клієнтів, тому що кредитування малого бізнесу вимагає децентралізованого прийняття рішень та наявності висококваліфікованого персоналу,
який спроможний швидко і надійно оцінити ризики й
підтримувати довгострокові відносини з клієнтами.
Важливість ПроКредиту в країнах з перехідною економікою не повинна дивувати, тому що навіть в умовах
добре розвинених західних ринків лише деякі банки
підтримують малий бізнес на довгостроковій основі.
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. А якщо безвідповідально просувати споживче кредитування з метою здобуття ринкової частки, без достатнього аналізу
спроможності клієнта вчасно погасити борг, це швидко призведе до надлишкової заборгованості. Від цього
страждають люди та їхні родини. Це також загрожує фінансовому сектору. Наш підхід полягає в кредитуванні
підприємців на підставі ретельного, але ефективного

аналізу спроможності клієнта погасити позику. Наша
мета – побудувати довгострокові відносини, 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,
тому що цей сектор, на жаль, обходять стороною інші
банки. Проте розвиток підприємництва в зазначеному
секторі 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.

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. Ось чому
ми надаємо звичайним людям прості та надійні ощадні
банківські продукти. Ми виступаємо з місією, головною рисою якої є можливість для наших клієнтів користуватися нашими послугами незалежно від того, де
вони знаходяться, адже в усьому регіоні група ПроКре-
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Росія

Білорусь

Польща

Чехія

Україна
Словаччина

Австрія

Молдова

Угорщина

Словенія
Хорватія

Румунія
Боснія
та
Герцеговина
Чорногорія

Сербія

Косово

Болгарія

Грузія

Македонія
Албанія

Вірменія Aze
Туреччина
Греція

дит має 238 відділень із загальною кількістю співробітників понад 6 тис. осіб. Сьогодні наші клієнти можуть
насолоджуватися однаково дружнім обслуговуванням
та ставленням працівників наших відділень впродовж
усієї подорожі від Тирани до Києва. Ми приділяємо
особливу увагу прозорості у всіх наших банках. Зокрема, ми проводимо різні заходи, націлені на інформування наших клієнтів щодо нашої цінової політики, а
також цінових пропозицій наших конкурентів, тому що
переконані, що в стрімко зростаючому ринковому середовищі 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 розвитку та культивуванню культури відкритого спілкування.
Обмін персоналом, програми навчання за кордоном
і проведення регіональних конференцій є важливою
складовою цього підходу. У банківських секторах
Східної Європи, де існує сильна конкуренція, банкиконкуренти постійно демонструють зацікавленість висококваліфікованими мотивованими співробітниками
банків групи ПроКредит, які побудували міцні, тривалі
стосунки з клієнтами. Але робоче середовище ПроКредит банків, інвестиції, які ми вкладаємо у свій персонал, та міжнародні можливості розвитку їхньої кар’єри
означають, що досі ми маємо значний успіх довгострокового співробітництва з нашими найкращими працівниками, забезпечуючи надійну основу для постійного
розширення свого зростання в регіоні.

ПроКре дит у Східній Європі

Назва

ПроКредит Банк
Албанія

Загальна інформація

Контактна інформація

Заснований у березні 1999 року
17 відділень
23 961 позичальник / кредитний портфель 80,3 млн. євро
80 403 вкладника / 158,2 млн. євро
489 співробітників

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

ПроКредит Банк
Боснія та Герцеговина

Заснований у жовтні 1997 року
15 відділень
29 167 позичальників / кредитний портфель 80,4 млн. євро
36 501 вкладник / 42,4 млн. євро
430 співробітників

Emerika Bluma 8
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33 250 950 / 250 971
contact@procreditbank.ba
www.procreditbank.ba

ПроКредит Банк
Болгарія

Заснований у жовтні 2001 року
43 відділення
34 448 позичальників / кредитний портфель 203,1 млн. євро
46 334 вкладника / 95,9 млн. євро
750 співробітників

131, Hristo Botev Blvd.
Sofia
Tel./Fax: +359 2 921 71 00 / 71 10
contact@procreditbank.bg
www.procreditbank.bg

ПроКредит Банк
Грузія

Заснований у травні 1999 року
24 відділення
37 045 позичальників / кредитний портфель 112,2 млн. євро
49 190 вкладників / 62,2 млн. євро
944 співробітника

D. Agmashenebeli Ave 154
Tbilisi
Tel./Fax: +995 32-20 2222 / 0580
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

ПроКредит Банк
Косово

Заснований у січні 2000 року
22 відділення
36 531 позичальник / кредитний портфель 162,5 млн. євро
225 349 вкладників / 336,3 млн. євро
574 співробітника

Rr Skenderbeu
38000 Prishtina/ Kosovo UNMIK
Tel./Fax: +381 38-249624 / 248777
info@procreditbank-kos.com
www.procreditbank-kos.com

ПроКредит Банк
Македонія

Заснований у липні 2003 року
16 відділень
12 781 позичальник / кредитний портфель 47,9 млн. євро
35 727 вкладників / 47,1 млн. євр
325 співробітників

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

ПроКредит Банк
Молдова

Заснований у грудні 1999 року
19 відділень
9 701 позичальник / кредитний портфель 15,9 млн. євро
172 співробітника

Stefan cel Mare si Sfint, 65
Off. 900, 902, 904, Chisinau
Tel./Fax: +373 22 270707 / 34 88
office@procredit.md
www.procredit.md

ПроКредит Банк
Румунія

Заснований у червні 2002 року
17 відділень
18 018 позичальників / кредитний портфель 89,4 млн. євро
37 650 вкладників / 65,5 млн. євро
502 співробітника

Calea Buzesti, no. 62-64, Sector 1
011017 Bucharest
Tel./Fax: +40 21 2016000 / 2016002
headoffice@procreditbank.ro
www.procreditbank.ro

ПроКредит Банк
Сербія

Заснований у квітні 2001 року
33 відділення
43 433 позичальника / кредитний портфель 183 млн. євро
134 932 вкладника / 152 млн. євро
1 005 співробітників

Bulevar despota Stefana 68c
Belgrade
Tel./Fax: +381 11 20 77 906 / 905
info@procreditbank.co.yu
www.procreditbank.co.yu
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Огляд діяльності за рік

Січень
• Агентство FITCH Ratings підвищує міжнародний
рейтинг ПроКредит Банку з рівня “B+” (B плюс) із
позитивним прогнозом до рівня “BB-” (BB мінус) з
позитивним прогнозом. Довгостроковий рейтинг
банку в іноземній валюті обмежується рівнем рейтингу країни.

Лютий
• ПроКредит

Банк запроваджує новий продукт
для бізнес-клієнтів – “Корпоративну картку
Visa” із можливістю встановлення овердрату.

Березень
• ПроКредит Банк формулює свою довгострокову стратегію роздрібного бізнесу на ринку
України, яка полягає в тому, щоб на прийнятних
умовах пропонувати прості продукти всім верствам населення незалежно від їхніх доходів, а також активно сприяти розвитку культури заощаджень в Україні.
• Банк отримує 5 млн. доларів США у вигляді
позики від Американської корпорації з підтримки
інвестицій за кордоном (Overseas Private Investment
Corporation, OPIC) терміном до грудня 2009 року.

Квітень
• ПроКредит Банк успішно розміщує облігації на
50 млн. гривень по рекордно низькій ставці прибутковості – 8,95% річних. Це найнижча вартість
залучених грошових коштів, що зафіксована до
сьогодні на українському облігаційному ринку.

Травень
• ПроКредит Банк відкриває своє восьме київське відділення на вулиці Артема. Спеціалізація відділення – роздрібний бізнес.

Червень
• 14 червня 2005 року міжнародне рейтингове
агентство Fitch Ratings підвищує прогноз довгострокового рейтингу ПроКредит Банку зі “Стабільного” до “Позитивного”.
• Банк відкриває нові відділення в Сумах та
Києві.
• Банк впроваджує нову послугу для фізичних
осіб – міжнародні грошові перекази по системі
“Анелік”.

Липень
• ПроКредит Банк розширює спектр послуг для користувачів банкоматів. Відтепер у банкоматах банку

можна придбати електронні ваучери
операторів
мобільного зв’язку.
• Відділення банку беруть участь у суспільних заходах у районах розташування.

Серпень
• ПроКредит

Банк збільшує свій регулятивний
капітал на 40,4 млн. гривень за рахунок одержання
субординованого боргу від свого стратегічного акціонера – ПроКредит Холдингу АГ (Німеччина). Субординований борг залучено строком на 10 років у
сумі, еквівалентній 8 млн. доларів США.
• ПроКредит Банк починає пропонувати населенню кредити на поліпшення житлових умов та
іпотечні кредити своїм бізнес-клієнтам зі строком
погашення до 12 років.

Огляд діяльнос ті за рік

співпраця – це вдосконалене обслуговування тих,
хто користується послугами посольства, і значний
успіх ПроКредит Банку в наданні спеціалізованих
банківських послуг іноземним посольствам в Україні.

Жовтень
• У Києві

відбуваються щорічні збори акціонерів, на яких затверджено збільшення частки ПроКредит Холдингу в акціонерному капіталі ПроКредит Банку з 20% до 60% за рахунок
купівлі акцій Кредитної Установи для Відбудови
та Міжнародної Фінансової Корпорації, кожна з
яких мала 20%. Таким чином, по закінченні процесу реєстрації кількість акціонерів банку зменшиться з п’яти до трьох: ПроКредит Холдинг (60%
акцій), ЄБРР (20% акцій) та WNISEF (20% акцій).
• В ПроКредит Банку стартує “ощадна програма”. Програма пропонує високий рівень гнучкості у разі зняття коштів та здійснення інших
операцій з ощадним рахунком і водночас незмінні відсоткові ставки.
• Головний офіс ПроКредит Банку переїжджає
до власної чотириповерхової будівлі, розташованої на проспекті Перемоги 107-А в Києві. Зовнішнє та внутрішнє оформлення нової будівлі
відображає філософію відкритості, сучасності та
прозорості роботи банку й повністю відповідає
уявленню про банк з інноваційним підходом і понад усе – чіткою орієнтацією на клієнта.

Листопад
• ПроКредит Банк відкриває два нових відділення – у Горлівці та Слов’янську. З відкриттям горлівського відділення процес перетворення представництв на повноцінні відділення завершено.

Вересень
• ПроКредит Банк влаштовує святкування з нагоди досягнутого успіху, в якому приймають участь
всі співробітники - майже 1 000 осіб. Уся команда
ПроКредит Банку здійснила прогулянку Дніпром до
мальовничого острова, де були організовані різноманітні ігри та пошук скарбів. Увечері відбулися
яскраві феєрверки та виступ української рок-групи.
• Банк відкриває своє третє відділення у Львові,
на центральній площі міста.
• Вслід за підписанням договору про співробітництво з посольством США в Україні, спеціальні
відділення ПроКредит Банку в Києві почали приймати та обробляти платежі за послуги посольства з
надання віз на тимчасове перебування в США. Нова

Грудень
• У грудні

банк досягає рекордних результатів:
завдяки 3 600 кредитам, наданим на суму 25 млн.
доларів впродовж місяця, зростання чистого кредитного портфеля банку складає 12,5 млн. доларів
США. Водночас депозитний портфель банку збільшується на 9,8 млн. доларів США.
• За декілька днів до кінця року чисті активи ПроКредит Банку перевищили 1 млрд. гривень (приблизно 200 млн. доларів США). Значний приріст балансу значною мірою обумовлюється зростанням
кредитного портфеля в 2005 році більш ніж на 70%.
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Політичне та економічне середовище
Україна залишалась бурхливим політичним та
економічним середовищем впродовж 2005 року.
Після політичної кризи, яка була викликана президентськими виборами 2004 року, новий президент та нова влада спрямували свої зусилля на
встановлення контролю над економікою країни
та реформування державних установ.
Багато ініціатив влади мали негайний ефект,
хоча і не завжди довгостроковий. На початку
року нова влада спробувала контролювати ціни
на деякі стратегічні продукти. Максимальна ціна
була встановлена на газ, вживалися заходи щодо
зниження ціни на м’ясо. Проте ці заходи не дали
очікуваних результатів, і влада була змушена
відмовитися від політики втручання в економічну діяльність в країні, що все одно дістало досить
скептичну оцінку з боку закордонних інвесторів.
У третьому кварталі пані Тимошенко звільнили
з поста прем’єр-міністра через неспроможність
влади об’єднати різні партії та інтереси, зменшити корупцію та фаворитизм серед представників
державної влади та її відповідальність за погані
економічні показники в країні.
Приватизація жваво обговорювалась у політичних колах впродовж року. 25 листопада 2005
року компанія Mittal Steel, яка розташована
в Нідерландах, завершила покупку 93% акцій
“Криворіжсталі” – одного з найбільших підприємств країни. Ціна покупки становила 4,8 млрд.
доларів США, що приблизно в п’ять разів більше, ніж ціна, яку заплатили попередні власники,
і навіть більше, ніж передбачалося напередодні
відкритого аукціону. Це грошове вливання стало
вчасною підтримкою для ослабленого державного бюджету.
Зрештою, політичні зміни, які сталися впродовж
року, спричинили суттєвий спад економічного розвитку. За даними Державного комітету
статистики України, зростання ВВП становило приблизно 2,4% на рік, що значно менше у
порівнянні із темпом зростання у 2004 році,
який дорівнював 12,1%. Показник 2005 року
став найнижчим з 2000 року. У той же час інфляція знизилася до 10,3% у порівнянні із 12,3% у
2004 році.

Внутрішня українська грошова одиниця – гривня
– у квітні 2005 року була зміцнена майже на 5%,
в основному завдяки зменшенню інфляційного
тиску з боку імпорту споживчих товарів. Проте,
ревальвація у поєднанні з іншими факторами, такими як, наприклад, коливання цін на метали на
міжнародних ринках, призвела до значного скорочення експорту товарів із країни. Більш того,
активне сальдо зовнішнього торгового балансу,
яке становило майже 3,5 млрд. доларів США у
2004 році, поступилося місцем прогнозу дефіциту у 1,3 млрд. доларів США на 2005 рік.
Отже, можна сказати, що українська політика
та економіка продовжували перебувати у стані
відносної нестабільності. З часом все більше українців схилялося до думки, що лідери “помаранчевої революції” не змогли здійснити обіцянки,
які вони давали наприкінці 2004 року. На кінець
2005 року все ще не відбулося повних змін, та у
деякому сенсі ситуація стала ще менш прогнозованою через напруження навколо переговорів з
Росією щодо ціни на природний газ та наближення парламентських виборів у березні 2006 року.
Проте наростаюча недовіра до помаранчевого
руху супроводжувалася загальним спадом рівня
зацікавленості політичними питаннями. Певною
мірою це мало позитивний вплив на бізнес, тому
що внесло певну стабільність, яка дозволила підприємцям приймати інвестиційні рішення з більшою впевненістю, та сприяло тому, що багато
людей почали купувати та продавати товари та
нерухомість і довіряти свої кошти банкам. Таким
чином, наприкінці 2005 року попит на банківські
послуги був надзвичайно високим, якщо брати
до уваги політичне середовище. Це може передвіщати, що для України розпочинається новий
період стабільного економічного зростання, але
за умови, що парламентські вибори не зруйнують ці тенденції.
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Розвиток фінансового сектора
У 2005 році фінансовий ринок України відзначився видатними подіями й зазнав суттєвих змін.
Зі зміною уряду та призначенням нового голови
Національного банку України багато уваги приділялося новій політиці розвитку та діяльності
державних установ.
Політика Національного банку України була
спрямована на підтримку стратегії уряду щодо
розвитку економіки й фінансового сектора. З метою зміцнення національної валюти та уповільнення інфляції в Україні НБУ вжив заходів для
ревальвації гривні. Впродовж лише одного дня
приріст курсу гривні по відношенню до долара
США склав 5%. І, хоча такий рівень ревальвації
став дещо несподіваним і критикувався багатьма
експертами, згодом обмінний курс зупинився на
стабільному рівні у 5,05 гривень за 1 долар США.
Передача влади новому президентові та уряду,
безсумнівно, вселила надію і спочатку здійняла хвилю оптимізму серед більшості учасників
ринку та іноземних інвесторів. У банківському
секторі розпочалися процеси злиття українських
та іноземних банків, декілька нових фінансових установ вийшли на ринок України. Початок
цьому процесу поклала угода про купівлю банку “Аваль”, другого найбільшого банка країни,
холдинговою компанією Raiffeisen International.
За “Аваль” Raiffeisen International сплатив більш
ніж 1 млрд. доларів США, і це суттєво підвищило
сподівання щодо цін, які пропонуватимуть інші
банки. У другій половині року BNP Paribas придбав 51% акцій “Укрсіббанку”, ще одного з найбільших банків України. Зацікавленість виявили
багато інших іноземних інвесторів – очікується,
що незабаром акції українських банків придбає ряд французьких (Societe Generale, Credit
Agricole) та італійських (Intesa, Unicredito) банків,
а також банки із країн Східної Європи та Росії.
Суттєвий вплив на фінансовий сектор мав продаж “Криворіжсталі”. Додатковий приплив коштів із-за кордону значною мірою сприяв стабілізації гривні, що відчувала все більший тиск після
відставки Юлії Тимошенко, та фінансуванню державних видатків. Фактично невиплачені на той
час пенсії та інші державні виплати населенню
були сплачені майже одразу ж після трансферту
коштів компанією Mittal Steel, і впродовж лише

кількох днів внутрішній грошовий ринок знову
став високоліквідним. Це, в свою чергу, підтримало високі рівні ліквідності в банківському
секторі, що дозволило до кінця року продовжувати агресивну стратегію кредитування навіть
тим банкам, які профінансували істотну частину
своїх кредитних портфелів через міжбанківський ринок. Отже, кредитний портфель банківської системи продовжував стійко зростати до кінця останнього кварталу 2005 року.
Впродовж року сукупний кредитний портфель
банківської системи збільшився майже на 62%
і склав 28 млрд. доларів США (порівняйте з темпом зростання приблизно 30% в 2004 році, починаючи зі значно нижчої бази). Левову частку
такого зростання забезпечили вагомі інвестиції
на ринках споживчого й іпотечного кредитування. Багато банків збільшили більш ніж вдвічі свої
портфелі споживчих та іпотечних кредитів. Очікується, що тенденція до зростання в цих сферах
продовжиться і в 2006 році. Проте ринок споживчого кредитування в Україні ще досить молодий, тому іноді можна спостерігати несумлінну
практику ведення банківської діяльності – прозорість у наданні пропозицій майже відсутня, багато банків не мають соціально відповідального
підходу до клієнтів, які не знайомі із процедурою
отримання кредиту. Це, безсумнівно, піддає ризику майбутній розвиток українського ринку фінансових послуг.
Завдяки наполегливим зусиллям банків, спрямованим на просування депозитних продуктів, а
також відносно високому рівню відсоткових ставок, загальний обсяг депозитів у банківському
секторі збільшився так само суттєво, як і обсяги
кредитування. Наприкінці 2005 року сукупні депозити в банках досягли майже 26 млрд. доларів
США, що на 60% більше порівняно з початком
року.
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Кредитні операції
2005 рік став для ПроКредит Банку черговим
вдалим роком щодо кредитних операцій. Станом
на 31 грудня 2005 року поточний кредитний портфель дорівнював 172,5 млн. доларів США, збільшившись на 71 млн. доларів США або приблизно
на 70% із початку року, що майже повністю відповідало прогнозам бізнес-плану. Таким чином,
незважаючи на бум кредитування в Україні,
ПроКредит Банк спромігся перевершити показники банківської системи щодо зростання
кредитного портфеля. Впродовж року кількість бізнес-кредитів у портфелі збільшилась на
6 730 (31%).

Із кредитним портфелем, що пов’язаний із ризиком (кредити, прострочені більш ніж на 30 днів)
на рівні всього 0,65% на кінець грудня, якість
кредитного портфеля залишалась дуже високою.
Резерви на втрати за позиками охоплюють більш
ніж чверть прострочених кредитів. Загальна
сума списаних кредитів із моменту заснування
банку була нижчою за 0,2% від сукупного обсягу
кредитів, наданих до цього часу, або 0,4% від поточного портфеля станом на кінець 2005 року.
2005 рік відзначився суттєвим зростанням конкуренції внаслідок того, що українські банки, які
займаються кредитуванням дрібного, малого й
середнього бізнесу, покращили свою діяльність
та почали більш ефективно використовувати
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існуючу інфраструктуру. Водночас агресивний
підхід, який взяли на озброєння установи, що
пропонують споживче кредитування, створив
для банка додаткову конкуренцію.
В умовах ринкової конкуренції, що неухильно
зростає, ми особливо наголошуємо на необхідності підвищення продуктивності кредитних
експертів. Неухильне зростання кредитного
портфеля відбувається в першу чергу завдяки
давно працюючим відділенням, що розташовані
на добре знайомих ринках, а не агресивній регіональній експансії. Найбільш істотного зростання продуктивності було досягнуто у Львові,
де кредитний портфель двох відділень подвоївся
з 10 до 20 млн. доларів США лише впродовж 12
місяців. Слід зазначити, що за перший рік своєї
діяльності в Запоріжжі команда фахівців нашого
нового відділення змогла сформувати кредитний
портфель на суму 5 млн. доларів США. Це майже
1 200 кредитів, наданих позичальникам, більшість з яких є дрібними підприємцями. Розвиток
запорізького відділення впродовж першого року
його існування був навіть стрімкішим за розвиток будь-якого відділення банку протягом такого
ж терміну, незважаючи на присутність у цьому
місті всіх банків-партнерів Програми мікрокредитування в Україні.

й грудня. Приголомшливі результати роботи, які
показали як добре відомі на ринку відділення,
так і нове відділення в Запоріжжі, надали нам
впевненості для впровадження заходів із подальшого розширення в нових регіонах та заснування додаткових відділень у тих містах, де банк
вже працює. Тому впродовж останнього кварталу
2005 року ми взяли на роботу багатьох нових
кредитних експертів, поглибили їх навчання, знайшли приміщення для нових відділень.
Подальше зростання продуктивності в поєднанні
із заснуванням нових відділень створять основу
для зміцнення кредитного портфеля, яке ми очікуємо як у 2006 році, так в і подальші роки.

Загальний попит на бізнес-кредити був досить
стійким у березні та квітні, а також із вересня й
до кінця року. Рік було закінчено з рекордними
показниками як за кількістю кредитів, так і за
обсягом кредитів, наданих протягом листопада

Стійкий розвиток багатьох наших бізнес-клієнтів
у свою чергу сприяв збільшенню їхнього попиту на кредити в 2005 році. Водночас банк досяг
успіхів у залученні декількох досить великих
клієнтів. Тоді як більшість банків України спрямовували значні зусилля на зміцнення масового споживчого кредитування, ПроКредит Банк у
2005 році продовжував застосовувати професійний індивідуальний підхід до своїх клієнтів, який
посилив нашу репутацію серед власників підприємств як швидкого, надійного та найбільш компетентного постачальника фінансових послуг.
Внаслідок цього середня сума наданого кредиту
в банківському портфелі бізнес-кредитів збільшилась з 4,5 – 5 тис. доларів США в 2004 році до
6 тис. доларів США в 2005 році. Водночас впровадження наприкінці жовтня нової процедури
видачі кредитів торговцям на ринку на суму до
1 000 доларів США сприяла зміцненню позиції
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Кількість поточних кредитів за сумою кредиту*

Обсяг (млн. дол. США)

Кількість (тис.)

180

36

160

32

140

28

120

24

100

20

80

16

60

12

40

8

20

4

0

0

Бер Чер Вер Гру Бер Чер Вер Гру Бер Чер Вер Гру
03
04
05

1.30%
9.4%

o.30%

30.5%
58.5%

до 10 000 дол. США

більш ніж 150 000 дол. США

до 1 000 дол. США

від 50 001 дол. США до 150 000 дол. США

від 10 001 дол. США до 50 000 дол. США

Загальна кількість поточних кредитів

від 1 001 дол. США до 10 000 дол. США

більш ніж 150 000 дол. США

від 10 001 дол. США до 50 000 дол. США

*станом на 31 грудня 2005 року

від 50 001 дол. США до 150 000 дол. США
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банку як кредитора найдрібніших підприємств
України. Уже в грудні банк видав 200 так званих
“миттєвих кредитів”, вперше збільшивши кількість мікрокредитів, наданих впродовж місяця,
до більш ніж 3 тисяч. До того ж було розпочато
критичний перегляд організаційних процесів
банку в сфері мікрокредитування, а передбачене вдосконалення процесів розгляду кредитної
заявки та видачі кредиту ще суттєвіше підвищить
продуктивність в 2006 році.
По закінченні тривалого періоду надлишкової
ліквідності, що стала результатом занадто значного зростання депозитів впродовж першої половини року, ПроКредит Банк запровадив свій
перший кредитний продукт для приватних клієнтів – кредит на поліпшення житлових умов “ПроРемонт”. Ідею цього продукту було запозичено у
наших балканських колег, які вже давно надають
такі кредити. Новий продукт відповідає нашій
загальній стратегії роздрібного бізнесу, що націлена на надання корисних банківських продуктів
людям, які мешкають і працюють поряд із нашими відділеннями. Клієнти дуже добре сприйняли
наш новий спеціалізований кредитний продукт
із самого початку його запровадження, адже ремонт квартир та інших видів нерухомості може
дещо затягтися через те, що в багатьох українських родин просто не вистачає коштів на те, щоб
швидко його закінчити. Ще одним популярним
нововведенням стала наша пропозиція іпотечного фінансування, у виняткових випадках строком
до 10 років, якщо бізнес-клієнт, що має тривалу
кредитну історію в ПроКредит Банку, після кількох років наполегливої праці та реінвестування

Обсяг поточних кредитів за сумою кредиту*

більшості зароблених грошей у приватний бізнес, бажає придбати квартиру для своєї родини.
Не менш важливою подією 2005 року була успішна реалізація проекту сільськогосподарського
кредитування в Полтавській області. В 2006 році
банк запровадить цю програму ще принаймні у
двох областях України. Доступ до сіл у переважно
сільськогосподарських районах буде розширено
завдяки організації мобільних кредитних офісів,
перший із яких з’явився наприкінці року.
Додавання добре розроблених продуктів до нашого спектру кредитування продовжуватиме
відігравати важливу роль у зміцненні репутації
банку як надійного джерела фінансування, оскільки на ринку фінансових послуг України існує
великий попит на нові кредитні продукти. У цьому розумінні ключове завдання ПроКредит Банку
полягає в залученні коштів, особливо у вигляді
внутрішніх депозитів, достатніх для стабільної
і належної підтримки очікуваного зростання
кредитного портфеля. Таким чином, швидкість
регіонального розширення й збільшення спектра наших кредитних продуктів у майбутньому
будуть значною мірою залежати від успіху наших
некредитних операцій.

Якість кредитного портфеля (прострочення > 30 днів)
% від кредитного портфеля
2.70%

2.5

12.9%
2.0
1.5

17.2%

34.9%

1.0
0.5

32.3%

0
Бер Чер Вер
03

Гру Бер
04

Чер Вер Гру

до 1 000 дол. США

від 50 001 дол. США до 150 000 дол. США

Усього списано в 2003 році: 895 дол. США

від 1 001 дол. США до 10 000 дол. США
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Усього списано в 2004 році: 139 149 дол. США
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*станом на 31 грудня 2005 року

Усього списано в 2005 році: 578 561 дол. США
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Депозити та інші банківські послуги
В 2005 році наші депозитні операції мали особливий успіх. Портфель роздрібних депозитів,
представлений головним чином строковими депозитами (сума депозиту менша за 5 000 доларів
США), збільшився на 146% – з 26 млн. на початку
року до 64 млн. доларів США наприкінці року, що
приблизно вдвічі перевищує темп зростання роздрібних депозитів у банківській системі в цілому.
Як наслідок, банк значно зміцнив свою позицію
на висококонкурентному ринку роздрібних депозитів в Україні: за станом на грудень 2005 року
ПроКредит Банк був 34-м серед 160 банків України за розміром портфеля роздрібних депозитів,
розпочавши рік лише з 52 місця.
Також в 2005 році значно збільшилась кількість
депозитних договорів (на 128%, або до 13 150).
Це є свідченням того, що наша депозитна стратегія спрямована на залучення багатьох нових
клієнтів, а не кількох великих депозитів від заможних осіб. Кількісні показники на кінець року
включають 1 250 ощадних рахунків, підсумкове
сальдо яких дорівнює 2,9 млн. доларів США. Цей
новий продукт, що передбачає більшу гнучкість,
але нижчі відсоткові ставки, було вдало впроваджено в жовтні 2005 року.
На тлі високих рівнів ліквідності, що їх підтримував банк впродовж року, рівень депозитів від
великих бізнес-клієнтів залишався стабільним.
Проте на фінансовому ринку України, що неухильно зростає, існує багато можливостей для
більш активного розвитку цього бізнесу в майбутньому.

Розвиток інших банківських послуг, таких як
грошові перекази в межах України й міжнародні
грошові перекази та кредитні картки, відбувався зі сталим збільшенням кількості кредитних і
депозитних клієнтів. Обсяги й темпи зростання
внутрішніх платежів є ознакою того, що ПроКредит Банк стали сприймати як повнофункціональний банк: в 2005 році, від імені своїх клієнтів
банк здійснив внутрішніх готівкових і безготівкових операцій на суму понад 2,5 млрд. доларів
США, що на 95% більше порівняно з аналогічним
показником минулого року. До того ж було здійснено приблизно 8 100 міжнародних переказів на
загальну суму в 125 млн. доларів США – на 250%
більше, ніж за 2004 рік.
В 2005 році банк суттєво розширив спектр своїх
продуктів. Було впроваджено корпоративні
платіжні картки “Visa Business” із можливістю
овердрафту, міжнародні грошові перекази по
системі “Анелік” для фізичних осіб та можливість
придбання електронних ваучерів операторів
мобільного зв’язку в 35 банкоматах ПроКредит
Банку.
На додаток до забезпечення населення якісними банківськими продуктами ми продовжували
пропонувати спеціалізоване банківське обслуговування іноземних посольств в Україні. У цьому
контексті насамперед на увагу заслуговує вересневе підписання договору про співробітництво
з Посольством США в Україні, за умовами якого

Грошові перекази в межах України

Депозити клієнтів
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певні відділення ПроКредит Банку в Києві почнуть обробляти платежі за послуги Посольства
з надання віз на тимчасове перебування в США.
Завдяки новому виду співпраці, себто вдосконаленому обслуговуванню клієнтів Посольства
Сполучених Штатів, ми заснували спеціальне
“візове” відділення в центрі Києва, яке розпочало свою роботу в жовтні 2005 року. Відділення
спеціалізується на обробці платежів за консульські збори, що їх сплачують українці, які бажають
отримати візи в посольствах Сполучених Штатів
Америки та Німеччини. Окрім того, що це відділення дозволяє банку презентувати себе 100
тис. аплікантам на рік, воно надає всі банківські
послуги, доступні в інших відділеннях ПроКредит
Банку.

Фінансові показники
Як і всі минулі роки, 2005 рік відзначився суттєвим зростанням банківських активів, загальна
вартість яких збільшилась на 58%. Рушійною силою цього зростання став кредитний портфель,
який забезпечив майже 80% сукупних активів і
виріс на 70%, що відповідає торішньому показнику. Проте у 2005 році зростання кредитного
портфеля в першу чергу забезпечили відділення,
які вже деякий час працюють на ринку. Фактично більшість нових відділень, заснованих у 2005
році, зосередилась, головним чином, на залученні депозитів, тоді як підготовка до відкриття
додаткових повнофункціональних відділень у
нових регіонах України розпочалася лише в останньому кварталі року. У майбутньому ці від-

Міжнародні грошові перекази
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ділення, безсумнівно, забезпечать банку стале
зростання, проте їхній внесок у покращення фінансових показників банку в 2005 році був загалом незначним.
Кошти клієнтів, залучені на внутрішньому ринку,
довгострокові кредити від міжнародних фінансових організацій (МФО) та ПроКредит Холдингу
– стратегічного акціонера банку, а також облігації є головними джерелами фінансування банку.
Впродовж 2005 року банк у два транші отримав
кредит на 10 млн. доларів США від Американської корпорації з підтримки інвестицій за кордоном (Overseas Private Investment Corporation,
OPIC), а також 18 млн. доларів США від ПроКредит Холдингу (8 млн. у вигляді субординованого
боргу та 10 млн. у вигляді кредитів). Крім того,
високий рейтинг від Fitch Ratings та наша стала
репутація надійного партнера на ринку капіталу
зробили можливим випуск облігацій на 50 млн. у
національній валюті (приблизно 10 млн. доларів
США) у квітні цього року. Облігації випущені на
трирічний строк і вперше без річного опціону на
продаж. Якщо врахувати дуже сприятливі умови щодо строку погашення та прибутковості,
то можна стверджувати, що до кінця року наш
облігаційний випуск залишався еталоном на українському ринку цінних паперів.
Завдяки зваженій політиці в сфері управління ліквідністю, банк підтримував міцну ліквідну позицію впродовж усього року. Наприкінці
року коефіцієнт ліквідності (відношення ліквідних активів до сукупних активів) становив
майже 15%.
В 2005 році банк впровадив Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), згідно з якими
чистий прибуток банку за 2005 рік дорівнював
3,2 млн. доларів США, що свідчить про досить
значне зростання порівняно з 1,5 млн. доларів
США в 2004 році. У перекладі на рентабельність
власного капіталу, чистий річний прибуток становить суттєві 18%. Цей показник став навіть
кращим, ніж прогнозувалося, значною мірою
завдяки тому, що результати роботи перевищили всі наші очікування. Зазначимо, що це стало
можливим завдяки тому, що впродовж року багато українців віддавали перевагу то одній, то
іншій валюті – справді, деякі клієнти по декілька разів обирали то гривню, то долар США, що
відображає ще досі високий рівень політичної
нестабільності в Україні.
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Підсумки та перспективи
У 2005 році ПроКредит Банк зробив декілька
важливих кроків уперед на шляху до створення
репутації надійної фінансової установи, яка пропонує широкому загалу клієнтів надійне довгострокове партнерство. Ми також досягли успіхів
у завоюванні довіри багатьох нових клієнтів
серед українських підприємців та службовців,
які почали відкривати у нас ощадні рахунки та
довіряти нашому досвіду в питаннях кредитування. Це допомогло нам досягти значного “ефекту
масштабу” і таким чином покращити наші фінансові показники, які, у свою чергу, допомагають
нам продовжувати впровадження амбіційної
стратегії росту.
Підбадьорені результатами 2005 року, ми вступили в нову фазу внутрішнього та міжрегіонального розширення. Ми плануємо ще інтенсивніше,
ніж у минулому, розширювати нашу географію
та збільшувати кількість клієнтів та розміри бізнесу, не тільки через те, що в багатьох областях
сектор приватного підприємництва все ще залишається недостатньо охопленим банківськими
послугами, але ще й тому, що в найближчі роки
для нас можуть знизитися ринкові можливості,
бо все більше наших конкурентів будуть наслідувати приклад ПроКредит Банку. Отже, у 2006
році ми плануємо додати до нашої мережі, яка
складає 32 відділення, ще принаймні 15 нових
відділень.
Внаслідок цього кількість працівників продовжуватиме зростати та незабаром перевищить

1 500 осіб. Таким чином, поточне розширення ставить нові задачі перед банком, особливо на рівні
головного офісу (зокрема щодо збереження унікальної корпоративної культури в нашій мережі).
У 2005 році інтеграції великої кількості нових
співробітників сприяв саме середній менеджмент
банку в регіонах, і це вселяє в нас оптимізм щодо
наших шансів стрімко розширюватися в майбутньому і водночас продовжувати встановлювати
найвищі стандарти етики та професійної поведінки для всього банківського сектора України.
У 2006 році ми продовжимо приділяти велику
увагу нашій стратегії інтенсивного навчання, не
забуваючи при цьому про те, що своїм успіхом
банк має завдячувати відданим та компетентним
співробітникам.
Конкуренція за частку ринку, особливо на ринку
депозитів, а також на ринку кредитів для нашої
цільової групи, буде й далі посилюватись впродовж 2006 року, не в останню чергу за рахунок
банків-партнерів Програми мікрокредитування
в Україні, які мають розгалужені мережі, але в
основному за рахунок великих банків, які активно продовжуватимуть просувати свої споживчі кредити через роздрібні мережі. Проте той
факт, що багато українських банків пропонують
кредити на досі незрозумілих умовах, дає нам
можливість зміцнити позицію ПроКредит Банку
у внутрішньому банківському секторі. Фактично,
ми плануємо провести в Україні кампанію “Прозорість”, націлену на підвищення поінформованості громадськості щодо важливості прозорості
в банківській діяльності.
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Особлива подія:
Пам’ятний день
Якщо згадувати 2005 рік, багато працівників
ПроКредит Банку пам’ятають день 3 вересня 2005
року як один із найприємніших днів в історії свого
банку. Того дня весь банк відсвяткував свою успішну роботу впродовж останніх чотирьох років переїздом до нової офісної будівлі.
Коли до головного офісу з’їхалися співробітники
з усіх куточків України, всі вони одягли фірмові
футболки, які отримали в подарунок, і сучасна та
простора будівля вмить стала яскраво-червоною.
Після спільного сніданку всі разом вирушили оглянути новий головний офіс та заспівали “Із днем народження!” одному з колег, чий день народження
співпав із цим визначним днем.
Опівдні вся команда вирушила відпочивати на
один із мальовничих островів Дніпра на чотирьох
екскурсійних човнах. На острові їх чекали спортивні ігри, настільний теніс, футбол, бадмінтон
та прогулянки на човнах. Дуже цікавою стала гра
“Полювання за скарбами чотирьох стихій”, у якій
взяли участь чотири команди “ПроКредит банкірів”. Команди мали виконати численні завдання,
пройти крізь воду, вогонь, землю та повітря, для
того щоб першими знайти “скарб”.
Цей день став чудовою нагодою для багатьох зустрітися чи познайомитися з новими колегами з
головного офісу та інших відділень банку, а також
побачитися зі старими друзями, що знають один
одного вже не один рік завдяки семінарам, робочим групам або програмам стажування, у яких
вони брали участь, або ж просто з ділових телефонних розмов. У цей особливий день персонал
ПроКредит Банку мав нагоду не тільки відчувати
себе єдиною командою, але й дійсно нею бути.
Головною подією цього дня, мабуть, стала презентація, що її підготували команди з 15 міст, які
продемонстрували головні риси своїх відділень та
ті переваги кожного міста, що вкладає свою частку у великий успіх банку. Також була проведена
лотерея, у якій працівники банку мали змогу виг-

рати навчання на курсах англійської мови та подорожі до банків мережі ПроКредит у Грузії та Сербії.
Святкування закінчилося виступом рок-гурту, під
час якого кожен мав змогу потанцювати та насолодитися чудовим феєрверком.
Відчуття командного духу, характерне для того
дня, збереглося донині, продовжує своє життя, а
відеофільм про ті чудові події користуються великим попитом серед усіх “ПроКредит банкірів” в
Україні.
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Управління ризиками

Враховуючи те, що умови ведення бізнесу передбачають багато ризиків, ПроКредит Банк визначає
пріоритетною завбачливу та послідовну політику
управління ризиками, що уможливлює здійснення
його місії стійкої та надійної фінансової установи,
яка уникає всіх видів спекулятивної діяльності.
Отже, управління ризиками у ПроКредит Банку – це
постійний процес, який є невід’ємною частиною його
бізнес-процедур. Це дозволяє банку дотримуватися
високих стандартів щодо прозорості ризиків, а також вживати ефективних заходів для їхнього контролю та зниження.
ПроКредит Банк впровадив чітко визначені процедури щодо кредитного ризику, ринкового ризику (ризику процентної ставки, валютного ризику), ризику
ліквідності, операційних та інших ризиків, що притаманні банківським операціям (наприклад, юридичні
ризики, ризики репутації, ризики виконання/невиконання зобов’язань, ризики відповідності та стратегічні ризики). Ці процедури визначають функції та
обов’язки наших співробітників щодо ідентифікації
ризиків, встановлення ступеня вірогідності виникнення ризиків та розробки й затвердження заходів
для зниження їхніх рівнів.
Кредитні ризики знижуються завдяки застосуванню
суворих офіційно оформлених процедур аналізу та
моніторингу контрагентів, які гарантують, що кожний індивідуальний випадок вірогідності виникнення ризику ретельно вивчається різними кредитними
комітетами банку, які відповідають за різні категорії
кредитів за розмірами і працюють на різних рівнях
усередині установи. На додаток до такої оцінки індивідуальних кредитних ризиків, Комітет ризиків
загального характеру, який аналізує тенденції й
закономірності кредитних операцій банку, а також
здійснює моніторинг існуючої та потенційної концентрації й взаємозалежності кредитних ризиків,
які можуть створити або збільшити вірогідність
виникнення ризику, здійснює регулярну оцінку загального рівня ризику кредитного портфеля. Банк
має у своєму арсеналі дуже ефективні процедури
щодо кредитних ризиків: якщо судити з кредитного портфеля, який пов’язаний із ризиком (кредити,
прострочені більш ніж на 30 днів), високий рівень
якості кредитного портфеля тримався незмінним
впродовж 2005 року: справді, наприкінці 2005 року
кредитний портфель, пов’язаний із ризиком, знаходився на рівні лише 0,65%, що навіть нижче за показник кінця 2004 року (0,8%).

Ризик процентної ставки стримується завдяки постійному моніторингу невідповідності рівнів процентних ставок за активами і зобов’язаннями банку,
аналізу тривалості та ризикової вартості, що здійснюється відносно позицій банку по процентних
ставках, а також за допомогою відповідних заходів,
спрямованих на зниження ризиків, затверджених
Комітетом ризиків загального характеру. Цей комітет відповідає за ідентифікацію потенційних розбіжностей між активами й зобов’язаннями, з тим щоб
ужити своєчасних заходів для забезпечення доцільного захисту позицій, чуттєвих до зміни процентної
ставки, від несприятливого впливу можливих змін у
процентних ставках.
Управління валютним ризиком здійснюється шляхом щоденного моніторинга обсягу й структури
відкритих валютних позицій банку й забезпечення відповідності лімітам, встановленим для обох
цих параметрів. На своїх регулярних щотижневих засіданнях Комітет з управління активами та
зобов’язаннями банку здійснює моніторинг вірогідності валютного ризику та вживає заходів для його
мінімізації. Що стосується валютного ризику, то
характерна риса ділової політики ПроКредит Банку
полягає в тому, що банк свідомо уникає будь-яких
спекулятивних валютних операцій. Це означає, що
він підтримує відкриті валютні позиції тільки на рівні, достатньому для обслуговування клієнтів. Саме
тому банк не зазнав негативного впливу нестабільності обмінного курсу євро до долара США й неочікуваної ревальвації гривні в 2005 році, через яку рік
був неспокійним з точки зору валютного ризику.
Ризик ліквідності знижується завдяки щоденному
аналізу часової структури руху грошових коштів та
їхнього прогнозування й планування, з урахуванням ринкової ліквідністі банківських активів та попереднього досвіду банку і очікування щодо розвитку його зобов’язань. Комітет з управління активами
та зобов’язаннями банку також здійснює ретельний
моніторинг ризику ліквідності. Цей комітет повинен затверджувати всі істотні зміни в активах та
зобов’язаннях банку і несе відповідальність за визнання необхідності додаткового фінансування для
банківських операцій, і якщо вона існує, яким саме
фінансуванням слід скористатися. Таким чином,
завдяки ефективним процедурам моніторингу й управління ліквідністю впродовж 2005 року ПроКредит Банк зміг підтримати високий рівень ліквідності,
і фінансував приріст свого кредитного портфеля без
необхідності залучення короткострокових позик на
мінливому внутрішньому грошовому ринку.

Управ ління ризик а ми

Операційні ризики знаходяться в зоні особливої
уваги ПроКредит Банку, який постійно намагається дотримуватися західних банківських стандартів
у своїй діяльності, і водночас підтримує гнучкість,
необхідну для того, щоб легко й швидко реагувати
на потреби своїх клієнтів. Банк виконує це завдання
завдяки наслідуванню передового досвіду моніторингу операційних ризиків, що базується на чіткому
розмежуванні обов’язків. Цієї політики банк дотримується із самого початку своєї діяльності. З метою
мінімізації операційних ризиків були створені чіткі
й прості посібники з діяльності банку, які надають
працівникам надійні й безпосередні вказівки щодо
виконання їхніх службових обов’язків. В рамках управління операційними ризиками Комітет з операційних ризиків забезпечує форум для обговорення
відповідних питань менеджерами з різних операційних зон банку та проводить регулярний аналіз
існуючих і потенційних ризиків, що виникають
через недостатній внутрішній контроль (або його
відсутність), помилки персоналу, зловживання або
зовнішні фактори. Комітет затверджує необхідні
коригувальні заходи та ініціює універсальні проекти, націлені на зниження операційних ризиків або,
якщо це можливо, на цілковите усунення таких ризиків завдяки своєчасним діям. Крім того, у 2005 році
банк почав на постійній основі збирати інформацію
щодо існуючих і потенційних збитків від основної
діяльності, зміцнивши у такий спосіб контроль над
операційними ризиками та підвищивши загальну
поінформованість серед своїх співробітників.

ПроКредит Банк управляє іншими ризиками (такими, як юридичні ризики, ризики репутації, ризики
виконання/невиконання зобов’язань, ризики відповідності та стратегічні ризики) завдяки систематичному розгляду відповідних питань, що мають
відношення до ризику, Комітетом ризиків загального характеру та іншими комітетами ризиків банку.
В рамках таких оглядів, покликаних забезпечити
поінформованість банку щодо будь-яких виявлених
ризиків, встановлюються завдання щодо зниження
ризиків та розподіляються обов’язки стосовно усунення або мінімізації ризиків, які були ідентифіковані.
У ПроКредит Банку система управління ризиками постійно аналізується й оновлюється, для того
щоб відповідати вимогам банку, які змінюються
внаслідок його стрімкого розвитку та зростаючої
різноманітності асортименту послуг. У 2005 році
був зміцнений відділ ризик-менеджменту – окремий структурний підрозділ банку з управління ризиками – з метою перетворення на “компетентний
центр” управління ризиками та інтеграції функцій
ідентифікації, оцінки та аналізу, а також керування
політикою ризик-менеджменту з використанням
передової практики та міжнародного досвіду групи
ПроКредит. Завдяки інформуванню керівництва
банку щодо ризиків, до яких схильна установа, забезпеченню можливості обговорення всіх ризиків із
менеджерами, яких це безпосередньо стосується,
впровадженню й контролю заходів щодо зменшення
ризиків, відділ ризик-менеджменту сприяє роботі
ПроКредит Банку як фінансової установи, яка добре
поінформована про ризики, і це завжди робиться на
благо клієнтів, співробітників та акціонерів.
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Мережа відділень

Зважаючи на розміри України, довгостроковий
успіх ПроКредит Банку в розвитку свого ринку залежить насамперед від розгалуженої мережі відділень. У 2005 році було відкрито ще п’ять нових
відділень. Таким чином, у кінці року мережа відділень ПроКредит Банку налічувала 32 відділення
в 16 містах України. До того ж іде підготовка до
відкриття більшої кількості відділень – у планах
передбачено відкриття восьми додаткових відділень, які мають розпочати свою роботу вже протягом перших місяців 2006 року.

розташування. Відділення першої категорії спеціалізуються на кредитуванні дрібних та малих
підприємств, тоді як діяльність відділень, що належать до другої категорії, зосереджена на залученні депозитів та інших видах роздрібних послуг.
Відділення третьої категорії приділяють однакову
увагу обом видам діяльності.
Нове відділення, нещодавно відкрите на Петрівці
в Києві, є типовим прикладом відділення першого
типу. Відкриття цього відділення, що розташоване
в приміщенні торговельного центру недалеко від
одного з найбільших ринків України, дає чіткий
знак багатьом підприємцям, які працюють поряд,
що ПроКредит Банк готовий задовольнити їхні фінансові потреби. У майбутньому з відкриттям ще
більшої кількості відділень банку в таких районах, як Петрівка, де зосереджена велика кількість
приватних підприємців, банк зміцнить свою позицію провідного постачальника кредитних послуг дрібним, малим та середнім підприємствам в
Україні. До того ж разом із відкриттям повнофункціональних відділень, зосереджених на кредитуванні дрібного та малого бізнесу, у таких районах
розпочнуть свою роботу інформаційні центри. Ми
вже відкрили перший такий центр у Дніпропетровську. Незабаром ще три центри відкриються в
Донецьку, Львові та Запоріжжі.

У 2005 році ПроКредит Банк відкрив нове відділення в місті, де він ще до того не працював
(Слов’янськ), а також нові відділення в містах,
де він уже присутній (Київ та Львів). Також у двох
містах (Горлівка та Суми) існуючі представництва
були перетворені у відділення з повним спектром
послуг. Отже, у 2005 році було завершено процес
перетворення представництв на повнофункціональні відділення, який розпочався ще в 2004
році. Відтепер клієнти можуть отримувати кредити та роздрібні (некредитні) продукти та послуги у
всіх 32 відділеннях ПроКредит Банку.
Для того щоб банк міг найефективніше скористатися потенціалом своїх відділень, вони були
поділені на три категорії за принципом їхнього

Білорусь

Росія
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Суми
Київ (9)

Україна

Харків (4)
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Дніпропетровськ
(2)
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Горлівка
Макіївка

Запоріжжя
Маріуполь

Молдова

Одеса (2)

Румунія

Росія
Чорне Море

Мере ж а від ділень

Нове львівське відділення, яке належить до другої
категорії, чітко зосереджене на наданні роздрібних послуг. Нове приміщення відділення розташоване на центральній площі міста, завдяки чому
до нього може завітати більшість львів’ян. Відділення реалізує стратегію з розвитку культури заощаджень та надає прості й зрозумілі послуги людям із різним достатком. Така стратегія банку, що
поєднує доступні місця розташування відділень із
високим рівнем обслуговування та продуктами,
які зрозумілі кожному, має великий успіх, про що
переконливо свідчить неухильне зростання кількості відкритих ощадних рахунків та загальний
обсяг депозитів.
Усі нові відділення відповідають стандартам
корпоративного стилю ПроКредит Банку. Як зовнішнє, так і внутрішнє оформлення приміщень
відрізняють наш банк від інших, а їхній загальний
вигляд, який передає враження зовнішньої схожості філій, втілює в собі прозорість, відкритість
та інновації. У приміщенні нового головного офісу,
який відкрив свої двері у вересні 2005 року, відразу можна впізнати будівлю ПроКредит Банку. Крім

того, що під його дахом поєдналися відділи старого головного офісу, у цій новій чотириповерховій
будівлі є кімнати для проведення навчальних
занять, зустрічей, архів та центральне серверне
приміщення. Новий головний офіс також втілює
в собі високі показники росту нашого банку, а
його відкрита архітектура інтер’єру надихає на
спілкування не тільки наших співробітників, але й
працівників різних відділень, які регулярно відвідують головний офіс із метою навчання та обміну
досвідом.
У планах банку на 2006 рік передбачено розширення географії відділень. Ми плануємо відкрити
не менше ніж 15 відділень по всій країні. Окрім
відкриття нових відділень у тих містах, де ми вже
працюємо, ми зосередимося на підкоренні нових
регіональних ринків, завдяки чому наші послуги
стануть доступними для населення в Сімферополі, Кривому Розі, Кременчуці, Ужгороді та інших містах по всій Україні, кількість яких постійно
зростатиме.
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Організація, персонал та розвиток персоналу

У 2004 році ПроКредит Банк зміцнив свою організаційну структуру, перетворив багато представництв на повнофункціональні відділення, а також
відкрив низку нових, внаслідок чого кількість співробітників банку подвоїлась протягом року. Таким
чином, перед банком постало головне завдання на
2005 рік – навчання та повна інтеграція нових працівників у команду ПроКредит.
Програму розвитку персоналу, відповідно, було переглянуто й вдосконалено. Зокрема, було впроваджено багато нових учбових програм та семінарів,
розширено навчальні можливості. Впродовж року
всі співробітники кредитного та роздрібного бізнесу брали участь у різних програмах із тренінгу,
на всіх рівнях проводилися регулярні семінари.
Розроблено й впроваджено семінар для нових
співробітників банку, який передбачає інтенсивні
навчальні заняття під керівництвом членів “розширеного менеджменту” та інших керівних співробітників із питань корпоративних цінностей,
кодексу поведінки, місії й стратегії банку. Усього
у 52 різних тренінгах, що в сукупності тривали 125
днів, взяли участь 900 наших співробітників. До
того ж було складено план заснування в 2006 році
спеціалізованого регіонального центру із тренінгу
під керівництвом внутрішніх інструкторів, кожен з
яких має величезний професійний досвід у кредитуванні та роздрібному бізнесі.
Незабутньою подією року, без сумніву, стала
“Прогулянка по літу”, проведена на початку вересня з нагоди відкриття нової будівлі головного офісу. Майже всі співробітники скористалися
можливістю зустрітися з колегами, взяти участь у
спортивних змаганнях і насолодитися днем, проведеним на природі. “Прогулянка по літу” підкреслила існуючий у банку командний дух, а співробітники повернулися до роботи у своїх відділеннях із
ще більшим натхненням, ніж раніше.

У будь-якій компанії система мотивації за визначенням є одним із ключових факторів, рушійною
силою для співробітників. Щоб зробити систему
мотивації банку більш справедливою й менш заангажованою стосовно певної частини персоналу,
в 2005 році була скасована система бонусів для
кредитних експертів. Сьогодні усі співробітники
ПроКредит Банку одержують щомісячну фіксовану зарплатню, що гарантує стабільність доходу та
знижує небезпеку досягнення кількості за рахунок
якості, тобто видачі великої кількості кредитів,
чимала частина з яких зазнає прострочень. Про
зміни в системі мотивації було оголошено заздалегідь, і це надало нашим кредитним експертам
час для пристосування до них. Для того щоб дослідити, який вплив мали ці зміни на особисте життя
й показники кожного кредитного експерта, через
чотири місяці після впровадження фіксованих окладів із кредитними експертами були проведені
індивідуальні співбесіди.
Стрімке зростання кількості персоналу продовжилось в 2005 році. 226 нових співробітників
приєдналися до ПроКредит Банку, щоб укомплектувати штат п’яти відділень, відкритих протягом 2005 року й тих, що відкриють свої двері
в 2006 році. Отже, станом на кінець 2005 року
в банку працювало 1 079 осіб. Коли відділення
відкривається в місті, де ПроКредит Банк ще не
працює, співробітники, відібрані для цього відділення, як правило проходять навчання в одному з
існуючих відділень, які мають можливості й досвід
навчити не тільки необхідних технічних навичок,
але й розуміння місії банку та корпоративних цінностей, а також того, що значить “ставити інтереси
клієнта на перше місце”.
ПроКредит Банк заохочує своїх співробітників
до довгострокових відносин із банком через надання можливостей для кар’єрного росту, розвитку їхнього потенціалу, а також професійного
та особистого зростання. Завдяки цьому на чолі
багатьох нових відділень знаходяться керівники
з великим досвідом роботи в банку і, в принципі,
більшість ключових посад банку обіймають його
співробітники. Такий підхід гарантує стабільність і
послідовність у роботі нових відділень, забезпечує
єднання професіоналізму зі свіжими ідеями.

Ет ик а бізнес у та еколог ічні с та н д а р т и

Етика бізнесу та екологічні стандарти

Частиною загальної місії ПроКредит Банку 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 у етиці бізнесу. У цьому
розумінні, ключове значення мають наші корпоративні цінності. Установи мережі ПроКредит у
своїй діяльності керуються шістьма основними
принципами:

стандарти ділової етики групи ПроКредит на практичні керівні принципи для всіх співробітників її
установ. Прагнучи переконатися, що наш персонал повністю розуміє всі зазначені принципи,
протягом року ми провели ряд учбових занять, на
яких були представлені тематичні дослідження та
обговорені “сірі зони”. Ми будемо не тільки продовжувати проведення таких семінарів, а й робитимемо це значно частіше протягом найближчих
років.

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

Ще один аспект забезпечення дотримання найвищих стандартів ділової етики полягає в послідовному застосуванні найдосконаліших міжнародних
правил і процедур, націлених на захист нашої установи від використання в якості механізму для
відмивання грошей та іншої протизаконної діяльності, такої як фінансування тероризму. У зв’язку
з цим дуже важливим є принцип “знай свого
клієнта”, а також надання обґрунтованої звітності
й дотримання чинного законодавства.

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

• Соціальна відповідальність і толерантність:
ми надаємо клієнтам слушні поради; оцінюємо
їхнє економічне і фінансове становище, потенціал
та потреби, і втілюємо все це у відповідні “продукти”; 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 розмірів бізнесу.
• Високі професійні стандарти: кожен співробітник несе відповідальність за якість своєї роботи й
намагається зробити її ще кращою.
• Високий рівень особистої відданості: крокує пліч-о-пліч із особистою щирістю й чесністю
– рисами, які є вимогою до кожного кожного співробітника у всіх установах мережі ПроКредит.
У корпоративних цінностях ПроКредиту втілена
основа нашої корпоративної культури. Ми обговорюємо і застосовуємо їх у нашій щоденній
діяльності. Більш того, вони знайшли своє відображення в кодексі поведінки, який перетворює

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

Тетяна Пазечко –
роздрібний торговець

Створення нових можливостей для
працевлаштування великої родини
Тетяна Пазечко – це одна із клієнтів банку, яку можна вважати справжнім професіоналом торгівлі.
Вона має освіту спеціаліста, яку здобула в Дніпропетровському Торговельному Інституті, та працює в
цій галузі протягом усього свого життя. У 1998 році,
коли вона працювала продавцем в гастрономі, вона
отримала від керівника відкритого ринку пропозицію заснувати там свій кіоск. Вона прийняла цю
пропозицію та розпочала власний бізнес із продажу
предметів одягу та аксесуарів, які вона купувала на
власні заощадження.
Ще протягом кількох років вона продовжувала
працювати в гастрономі та утримувати свій кіоск
на ринку за допомогою своєї сестри, яку прийняла
на роботу продавцем. Із часом бізнес пані Пазечко
виріс, і вона змогла розширити асортимент своїх
товарів, у якому сьогодні вже є жіночий та дитячий
одяг. У травні 2003 року вона подала до ПроКредит
Банку заявку на отримання кредиту. Для неї це був
перший досвід роботи з банком. Жінка прагнула
збільшити свій оборотний капітал та отримала кредит на 360 доларів США. З того часу вона погасила
ще шість кредитів, які отримала в ПроКредит Банку,
найбільший з яких становив 5 тис. доларів США.

Пані Пазечко родом із невеликого села на Харківщині. Влітку 2005 року, на додаток до свого бізнесу
в Дніпропетровську, вона відкрила у своєму рідному селі продуктовий кіоск, де зараз працюють її
родичі. Влітку, коли стан доріг задовільний, вона
їздить із села до села та продає одяг.
У майбутньому пані Пазечко планує розширювати свій бізнес. Вона хоче відкрити новий кіоск на
ринку, де їй уже належить одна торговельна точка.
Вона розуміє, що це буде нелегко зробити, тому що
для прибуткової торгівлі має пройти деякий час, а
ще їй потрібно знайти надійного працівника. Проте пані Пазечко знає, як добре підготувати справу,
вона планує спрямувати деяку частку своїх доходів
з існуючого бізнесу в нову торговельну точку. Вона
також планує відкрити другий продуктовий кіоск у
своєму рідному селі, бо знає, що може покластися
на ПроКредит Банк, який став для неї стабільним
джерелом фінансування.

Наші к лієнти

Сергій Ворвулєв –
продавець книжок

Підручник із підприємницьких
ініціатив
Пан Ворвулєв працює у видавничому бізнесі
дев’ять років, тому добре знає, які підручники
потрібні дітям. Незважаючи на те, що він має освіту з математики та програмування, він пішов
працювати верстальником підручників у видавничу компанію. З набуттям Україною незалежності більшість з державних книжкових магазинів
закрилися, тому українці призвичаїлися купувати
книги на спеціалізованих ринках. Компанія пана
Ворвулєва відкрила кіоск на книжковому ринку у
Харкові, проте обсяги продажу були недостатньо
високими, тому директор компанії запропонував
пану Ворвулєву стати менеджером із продажу,
сподіваючись, що це допоможе підвищити оборот.
Ця пропозиція була досить несподіваною, адже
пан Ворвулєв до того часу ніколи не працював у
ринковому середовищі. Проте він зміг досягти
значних успіхів у цьому бізнесі та незабаром від-

крити свій власний книжковий кіоск на тому самому ринку. З часом Сергій починає розширювати
свою справу, відкриваючи один кіоск за іншим.
Працівники, яких він наймав протягом попередніх
років, продовжували працювати в нових кіосках.
Сьогодні пан Ворвулєв має п’ять кіосків у Харкові
та один у Києві, йому також належить склад, на
якому працює його дружина.
У квітні 2004 року він подумав, що було б непогано викупити повне видання одного з підручників, який видавав його знайомий з попередньої
роботи, та реалізувати його у мережі своїх магазинів. Для того щоб зробити цю покупку, йому був
потрібен додатковий капітал, і тому Сергій звернувся до ПроКредит Банку за кредитом. Він
швидко отримав 3 тис. доларів США, про які
просив, та був приємно вражений люб’язним та
дружнім обслуговуванням. Справа з підручником виявилася успішною, тому незабаром пан
Ворвулєв звернувся ще за двома кредитами, спочатку на 5 тис., а потім і на 10 тис. доларів США.
Україна значно змінилася з часу, коли пан Ворвулєв уперше розпочинав свій бізнес, так само
як і купівельні звички українців. Він подумав, що
вже настав час відкривати книжкові магазини, де
люди б мали більше зручностей для покупок, тому
він відкрив невеликий магазин для шкільних учителів, куди вони могли б приходити, посидіти на
зручному дивані та продивитися нові підручники
та інші навчальні матеріали.
Далі настав час нових планів розширення власної
справи. В Харкові будується великий книжковий
центр, і пан Ворвулєв уже зарезервував там місце.
Він уже обговорив зі своїми кредитними експертами питання фінансування цього захоплюючого
нового проекту.
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Олена Лисякова –
художник по костюмах
Вбрання для успіху українських
виконавців
Олена Лисякова обожнює театр, мистецтво та музику, і вважає себе дуже щасливою з того, що має змогу
поєднувати свої вподобання з власною професією. У
своїй майстерні у Львові пані Лисякова шиє костюми
для різних театральних і танцювальних груп. Вона є
творчим перфекціоністом та вважає, що кожна нова
модель, яку виробляє її команда, дійсно унікальна.
Олена здобула гарну репутацію у двох головних
львівських театрів, а зараз отримує замовлення й
від інших українських театрів. Їй також доручили
розробити костюми для танцюристів, які виступають із відомими українськими виконавцями, такими як Руслана – переможниця пісенного конкурсу
Євробачення в 2004 році.
На початку своєї кар’єри пані Лисякова працювала
на державному підприємстві, але в 1988 році вона
разомзі своїми колегами заснувала кооператив. Одночасно з пошуком нових клієнтів та встановленням
контактів із театрами в різних містах, вона вивчала
історію костюму, етнографію, а також стародавні й
сучасні стилі та техніку виготовлення костюмів. У
часи, коли на початку 90-х років економіка нової незалежної України занепадала, усі державні організації, у тому числі й театри, боролися з великими
труднощами та скороченням штату. Пані Лисякова
втратила більшість клієнтів та була змушена скоротити чисельність своїх працівників, але водночас

вона намагалася підтримати моральний дух тих, хто
з нею залишився. Протягом цього часу її головними
клієнтами були Будинки культури, які належали все
ще працюючим заводам.
Поступово міцнішала економіка, й пані Лисякова
знову почала наймати нових працівників – творчих
особистостей із професійними навичками та пристрастю до своєї справи, як, наприклад, її 22-річний
син Євген, який нещодавно закінчив Львівський
Політехнічний Інститут за фахом адміністратора
баз даних. Він створив для компанії веб-сайт та займається його підтримкою. Сьогодні пані Лисякова
надає роботу 14 постійним та 10-20 тимчасовим
працівникам, які шиють костюми, а ще вона має
двох дизайнерів та п’ятьох додаткових працівників.
У вересні 2005 року пані Олена отримала лист від
ПроКредит Банку, у якому йшлося про відкриття
третьої філії банку у Львові, і вирішила звернутися по свій перший у житті кредит. Вона отримала 8
тис. доларів США, на які придбала сім нових швейних машин. Її бізнес зростав, і вона продовжувала
впроваджувати нові технології – за допомогою свого банку.
Олена завжди поважала людей, які з повагою ставляться до інших, які є оптимістами та дотримуються своїх обіцянок, тому вона дуже задоволена, що
знайшла надійного партнера в особі ПроКредит
Банку.

Наші к лієнти

Олександр Дейнека –
фермер

Добре заробляти на життя із землі
В Оржицькому сільськогосподарському районі на
Полтавщині люди здавна обробляли землю та розводили велику рогату худобу.
Один із місцевих фермерів – пан Дейнека. У 80их роках він працював механіком холодильного
обладнання на державному підприємстві, яке виробляло сільськогосподарські машини для Оржицького району. Після розпаду Радянського Союзу
компанія була ліквідована, і в пана Дейнеки не залишилось іншого виходу, окрім як розпочати власну справу. Спершу він їздив сусідніми селами та
продавав різні види кормів для тварин. Цей невеличкий бізнес був доволі успішним і дав йому змогу
заробити достатньо грошей, щоб купити для розведення 100 свиней. Деякий час за допомогою своєї
родини він займався обома справами одночасно.
Згодом пан Дейнека почав вирощувати зернові
культури. По всій Україні після падіння радянської економіки сільськогосподарські угіддя, які
належали колгоспам, були роздані колишнім колгоспникам. Проте не всі нові власники мали змогу
обробляти свої ділянки і віддавали їх в оренду тим
фермерам, які сплачували відповідний відсоток за
оренду часткою свого врожаю. Пан Дейнека став одним із таких фермерів-орендарів, коли орендував
30 гектарів землі. У 1999 році він продав свій автомобіль для того, щоб купити сільськогосподарські
машини, і його бізнес почав успішно розвиватися.

Проте фермер знав, що його посадковий інвентар
із роками зношується все більше, і невдовзі його
буде потрібно замінити. Він не міг цього зробити зі
свого оборотного капіталу, тому вирішив звернутися до банку за кредитом.
У січні 2005 року Олександр почув про ПроКредит
Банк і звернувся саме до нього за кредитом у 14 тис.
доларів США для того, щоб купити нові матеріали
та обладнання. Це рішення повністю себе виправдало. Його урожай, вирощений з використанням
нової техніки, перевищив усі сподівання, що надало йому можливість погасити кредит без будь-яких
ускладнень.
Пан Дейнека має амбіційні плани на майбутнє.
Його син навчається в академії сільського господарства в Полтаві і вже вкладає свої цінні знання
в родинну справу. Родина планує використовувати
нові сучасні технології з удобрювання та новий посадковий матеріал, купує додаткові землі з метою
досягти значного підвищення ефективності свого
виробництва.
Пан Дейнека дуже радіє тим результатам, яких він
досяг. Він заробляє достатньо для того, щоб модернізувати свій будинок та купити супутникову антену. Тепер він може проводити час разом зі своєю
родиною в комфортабельному оновленому домі,
особливо під час свят, коли його син та дочка повертаються з навчання додому.
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Фінансова звітність

Фінансова звітність та аудиторський звіт
31 грудня 2005

Фінансова звітніс ть
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Баланс
31 грудня 2005 року

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам
Відстрочений податковий актив
Нематеріальні активи
Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання
Інші активи
Всього активів
Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Субординований борг
Поточні податкові зобов’язання
Інші зобов’язання
Всього зобов’язань
Капітал
Акціонерний капітал
Емісійний дохід
Нерозподілений прибуток
Всього капіталу

Прим.

31 грудня 2005 р.

31 грудня 2004 р.

7
8
9
21
10
10
11

22 636
8 487
167 476
1 323
525
9 450
783
210 680

21 241
4 742
98 368
500
481
7 797
337
133 466

12
13
14
16
15

12 873
79 961
18 010
70 021
8 391
243
322
189 821

13 496
35 485
8 843
58 658
–
96
155
116 733

17

14 851
154
5 854
20 859

14 137
147
2 449
16 733

210 680

133 466

Всього зобов’язань та капіталу

Затверджено до випуску Правлінням та підписано від його імені 3 квітня 2006 року.

Дірк Хабьок
Голова Правління

Олена Малинська
Фінансовий Директор

Примітки, подані на стор. 44-61, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Звіт про фінансові результати
31 грудня 2005 року

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)
Процентні доходи
Процентні витрати
Чисті процентні доходи
Резерв на знецінення позик
Чисті процентні доходи після резервів на знецінення позик
Прибуток мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою
Прибуток мінус збитки від переоцінки іноземної валюти
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Резерв на покриття збитків по зобов’язаннях, пов’язаних із кредитуванням
Інші операційні доходи
Операційні доходи

Прим.

2005 рік

2004 рік

18
18

28 705
(10 554)
18 151

16 883
(5 416)
11 467

8, 9

(2 551)
15 600

(1 023)
10 444

922
(235)
3 886
(457)
(10)
317
20 023

607
(49)
1 690
(266)
(17)
171
12 580

19
19
23

Адміністративні та інші операційні витрати
Прибуток до оподаткування

20

(15 490)
4 533

(10 449)
2 131

Витрати з податку на прибуток
Прибуток за рік

21

(1 316)
3 217

(602)
1 529

Примітки, подані на стор. 44-61, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Звіт про зміни капіталу
31 грудня 2005 року

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)
Залишок на 31 грудня 2003 року

Акціонерний
капітал
14 067

Емісійний Нерозподілений
дохід
прибуток
146
912

Всього
капіталу
15 125

Курсові різниці
Чисті доходи, визнані безпосередньо у складі капіталу
Прибуток за рік
Всього визнаного доходу за 2004 рік
Залишок на 31 грудня 2004 року

70
70
–
70
14 137

1
1
–
1
147

8
8
1 529
1 537
2 449

79
79
1 529
1 608
16 733

Курсові різниці
Чисті доходи, визнані безпосередньо у складі капіталу
Прибуток за рік
Всього визнаного доходу за 2005 рік
Залишок на 31 грудня 2005 року

714
714
–
714
14 851

7
7
–
7
154

188
188
3 217
3 405
5 854

909
909
3 217
4 126
20 859

Примітки, подані на стор. 44-61, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Звіт про рух грошових коштів
31 грудня 2005 року

Прим.
2005 рік
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)
Грошові потоки від операційної діяльності
Проценти отримані
28 000
Проценти сплачені
(8 465)
Дохід, отриманий від торгових операцій з іноземною валютою
922
Виплати та комісії отримані
3 886
Виплати та комісії сплачені
(457)
Інший операційний дохід отриманий
317
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені
(6 793)
Адміністративні та інші операційні витрати сплачені
(6 764)
Податок на прибуток сплачений
(1 955)
Грошові потоки, отримані від операційної діяльності до зміни у операційних активах та зобов’язаннях 8 691
Зміни операційних активів та зобов’язань
Чисте збільшення обов’язкових резервів
Чисте (збільшення)/зменшення заборгованості інших банків
Чисте збільшення кредитів та авансів клієнтам
Чисте збільшення інших активів
Чисте (зменшення)/збільшення заборгованості перед іншими банками
Чисте збільшення коштів клієнтів
Чисте збільшення інших зобов’язань
Чисті грошові кошти, використані в операційній діяльності
Грошові потоки від інвестиційної діяльності
Придбання приміщень, удосконалень орендованого майна та обладнання
Надходження від продажу приміщень та обладнання
Придбання нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

10
10

Грошові потоки від фінансової діяльності
Надходження від інших позикових коштів
Погашення інших позикових коштів
Чисте збільшення випущених боргових цінних паперів
Чисте збільшення субординованого боргу
Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності
Вплив зміни курсів обміну на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте (зменшення)/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. 44-61, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

7

2004 рік

17 662
(4 753)
607
1 690
(266)
166
(4 102)
(4 876)
(337)
5 791

(3 347)
(3 717)
(72 012)
(446)
(590)
44 382
167
(26 872)

(1 355)
2 000
(42 523)
(108)
2 261
23 412
34
(10 488)

(2 913)
62
(174)
(3 025)

(5 819)
3
(358)
(6 174)

25 217
(14 238)
9 244
8 000
28 223

31 443
(4 957)
6 525
–
33 011

(278)

81

(1 952)
18 508

16 430
2 078

16 556

18 508
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Примітки до фінансової звітності

3

31 грудня 2005 року

політики

1

Основа подання інформації.

Вступ

Основа подання інформації та основні принципи облікової

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
ЗАТ „ПроКредит Банк” (далі – Банк) був заснований 21 грудня 2000 року

фінансової звітності (МСФЗ) на основі методу обліку за первісною вартіс-

у формі закритого акціонерного товариства згідно із законодавством Ук-

тю. Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході

раїни. Банк був зареєстрований Національним банком України (НБУ) 28

підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи застосо-

грудня 2000 року. 30 вересня 2003 року назву Банку було змінено із ЗАТ

вувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не

„Мікрофінансовий банк” на ЗАТ „ПроКредит Банк”. Наразі Банк здійснює

зазначено інше (див. примітку 5 «Прийняття нових або переглянутих стан-

свою діяльність на підставі банківської ліцензії № 195, виданої НБУ 29

дартів та тлумачень»).

січня 2001 року, відповідно до якої Банк має право проводити банківські операції, в тому числі операції з іноземною валютою. Основним видом

Ключові методи оцінки.

діяльності Банку є надання банківських послуг приватним підприємцям та

Фінансові інструменти відображаються за первісною вартістю, справедливою

малим і мікро підприємствам на території України. Станом на 31 грудня

вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Нижче

2005 року акціонерами Банку є такі юридичні особи: ProCredit Holding (по-

описано ці методи оцінки.

передня назва Internationale Micro Ivestitionen AG) – 20%, Європейський

Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів

банк реконструкції та розвитку – 20%; Western NIS Enterprise Fund – 20%;

або справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу

Міжнародна фінансова корпорація – 20%; Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

на дату придбання, та включає витрати на проведення операції. Витрати на

(KfW) – 20%; (на 31 грудня 2004 року – Європейський банк реконструк-

проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані

ції та розвитку – 20%, Міжнародна фінансова корпорація – 20%, Western

із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні

NIS Enterprise Fund – 20%, Internationale Micro Ivestitionen AG – 20%,

витрати – це витрати, що не були б понесені, якби угода не здійснилась.

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) – 20%). У липні 2005 року ProCredit

Витрати на проведення операції включають винагороду та комісійні, сплачені

Holding AG підписав угоду на придбання часток Міжнародної фінансової

агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів),

корпорації та Kreditanstalt fuer Wiederaufbau у „Про Кредит Банк” Україна.

консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим

Станом на 31 грудня 2005 року угода була завершена, але не була зареєс-

органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при

трована Національним банком України. Станом на 31 грудня 2005 року

перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають

материнською компанією і контролюючою стороною Банку є ProCredit

премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування,

Holding AG.

внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомо-

Банк має 32 (на 31 грудня 2004 року – 27) філії в Україні.

гою якої можна ліквідувати зобов’язання під час здійснення угоди на загальних
умовах між добре обізнаними незалежними сторонами, що діють на добровіль-

Юридична адреса та місце здійснення діяльності.

них засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту на фінан-

Юридична адреса Банку:

сові активи та ціну пропозиції на фінансові зобов’язання, що котируються на

вул. Боженка 86, м. Київ, 03150, Україна

активному ринку. Стосовно активів та зобов’язань із ринковими ризиками, що

Головний офіс Банку знаходиться за адресою:

взаємно компенсуються, Банк може використовувати середньоринкові ціни для

проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 03115, Україна.

визначення справедливої вартості позиції із ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або

Валюта подання фінансової звітності.

ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається таким, що котирується на

Цю фінансову звітність подано у тисячах доларів США.

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
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Умови, в яких працює Банк

на загальних умовах.
За відсутності активного ринку основою для визначення поточної справедливої

Незважаючи на покращення економічних тенденцій у країні, в Україні, як

вартості є дані про останні угоди, здійснені між непов’язаними сторонами. Якщо

і раніше, спостерігаються деякі явища, характерні для ринку, що розви-

остання ціна угоди не відображає поточної справедливої вартості інструменту

вається. Ці особливості включають, окрім іншого, наявність валюти, що

(наприклад, розпродаж майна в рахунок погашення боргів), то вона коригується

не є вільно конвертованою за межами країни, обмежувальний контроль у

належним чином. Справедлива вартість не являє собою суму, яку отримує ор-

валютній сфері, а також інфляцію на рівні 10,3% за 2005 фінансовий рік (у

ганізація під час здійснення вимушеної угоди, примусової ліквідації або розпро-

2004 році – 12,3%). Податкове, валютне та митне законодавство в Україні

дажу майна в рахунок погашення боргів.

дозволяє різні тлумачення та часто змінюється.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, щодо яких від-

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від

сутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі

ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вжи-

методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків та аналіз фінансової

ває уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та полі-

інформації про об’єкти інвестування. Застосування методів оцінки може вима-

тичній сферах.

гати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій звіт-

Крім цього, банківський сектор України є особливо чутливим до негатив-

ності інформація розкривається у тих випадках, коли заміна будь-якого такого

них коливань довіри суспільства та економічних умов. До труднощів, які

припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої

відчувають банки, що працюють в Україні, додаються потреба в подаль-

зміни суми прибутку, доходів, активів чи зобов’язань.

шому розвитку законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей,

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового

отриманих злочинних шляхом, банкрутства, типових процедур реєстрації

інструмента мінус погашення основного боргу плюс накопичені проценти, а для

та використання застави, а також інші недоліки законодавчого та фіскаль-

фінансових активів – мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збит-

ного характеру.

ків від знецінення. Накопичені проценти включають амортизацію відстрочених

До того ж, економічні умови продовжують обмежувати обсяг діяльності фі-

витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту

нансових ринків. Ринкові ціни в умовах низької ліквідності ринку можуть

від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки.

не відображати вартості фінансових інструментів, яка мала б місце на

Накопичені процентні доходи та накопичені процентні витрати, в тому числі на-

ефективному та активному ринку при здійсненні численних добровільних

копичений купонний дохід та амортизований дисконт, не відображаються окре-

операцій між продавцями та покупцями.

мо, а включаються до балансової вартості відповідних активів та зобов’язань.

Фінансова звітніс ть

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних до-

Кредити та аванси клієнтам.

ходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання

Кредит та аванси клієнтам обліковуються, коли Банк перераховує грошові кошти

постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової

клієнтам з метою придбання або створення дебіторської заборгованості, яка не

вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це ставка, за якою розра-

пов’язана з похідними фінансовими інструментами, не котирується на відкрито-

хункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх

му ринку та має бути погашена на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк

збитків за позиками) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії

не має наміру здійснювати торгові операції з цією дебіторською заборгованістю.

фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого

Кредити та аванси клієнтам обліковуються за амортизованою вартістю.

терміну до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового
зобов’язання. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтуван-

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю.

ня грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати

Збитки від знецінення визнаються у звіті про фінансові результати по мірі їх

зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають

виникнення у результаті однієї або декількох подій («збиткових подій»), що

кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмен-

відбулись після початкового визнання фінансового активу, і коли така подія

та, або інших змінних факторів, які не встановлюються залежно від ринкових

(або події) чинить вплив на оціночні грошові потоки від фінансового активу

ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного

або групи фінансових активів, який може бути оцінений достовірно. Якщо

терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та

Банк визначає відсутність об’єктивних ознак знецінення для окремо оціне-

виплати, сплачені та отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною

ного фінансового активу (незалежно від його суттєвості), він відносить цей

ефективної процентної ставки (див. принцип облікової політики щодо обліку

актив до групи фінансових активів, що мають схожі характеристики кредит-

доходів та витрат).

ного ризику, та здійснює їх колективну оцінку на предмет знецінення.
Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення фінансові активи

Початкове визнання фінансових інструментів.

об’єднуються у групи на основі схожих характеристик кредитного ризику. Ці

Торгові цінні папери, похідні та інші фінансові інструменти, що обліковують-

характеристики враховуються при визначенні очікуваних майбутніх грошо-

ся за справедливою вартістю через фінансовий результат, спочатку визна-

вих потоків для групи таких активів та є індикаторами спроможності дебіто-

ються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку

ра сплатити суми заборгованості відповідно до умов договору по активах,

визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення

що оцінюються.

операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початко-

Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які колективно

вому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні

оцінюються на предмет знецінення, розраховуються на основі контракт-

визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вар-

них грошових потоків у групі та попереднього досвіду керівництва щодо

тістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди

прострочених сум, які виникають у результаті минулих збиткових подій, а

з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або

також досвіду успішного погашення прострочених сум. Попередній досвід

метод оцінки, який у якості базових даних використовує лише дані ринків,

коригується з урахуванням існуючих даних, що відображають вплив по-

що спостерігаються.

точних умов, які не впливали на той період, на якому базується попередній

Усі операції із придбання або продажу фінансових інструментів, що передба-

досвід збитків, та вилучається вплив тих умов у попередньому періоді, які

чають поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиція-

не існують на даний момент.

ми ринку (угоди “звичайної” купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву у сумі, не-

угоди, тобто на дату, коли Банк зобов’язується придбати або продати даний

обхідній для зменшення балансової вартості активу до поточної вартості

фінансовий інструмент. Усі інші операції із придбання або продажу визнають-

очікуваних грошових потоків (без урахування майбутніх, ще не понесених

ся на дату розрахунку, при цьому зміна вартості за період між датою прийнят-

кредитних збитків), дисконтованих за ефективною процентною ставкою

тя зобов’язань та датою розрахунку не визнається щодо активів, відображе-

для даного активу. Розрахунок поточної вартості оціночних майбутніх гро-

них за первісною або амортизованою вартістю; визнається у складі прибутку

шових потоків забезпеченого заставою фінансового активу відображає

або збитку щодо торгових цінних паперів, похідних фінансових інструментів

грошові потоки, що можуть виникнути у результаті набуття кредитором

та інших фінансових активів, які відображаються за справедливою вартістю

права володіння майном боржника за мінусом витрат на отримання та

через фінансовий результат; і визнається у складі власного капіталу щодо ак-

продаж застави незалежно від ступеня ймовірності набуття кредитором

тивів, які відносяться до категорії активів для подальшого продажу.

права володіння майном боржника.
Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшуєть-

Грошові кошти та їх еквіваленти.

ся і це зменшення може бути об’єктивно віднесене до події, яка відбулась

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна кон-

після визнання збитку від знецінення (наприклад, через підвищення кре-

вертувати в готівку за першою вимогою і яким притаманний незначний

дитного рейтингу дебітора), то визнаний раніше збиток від знецінення

ризик зміни вартості. Всі короткострокові розміщення коштів на міжбан-

сторнується шляхом коригування рахунку резерва. Сума зменшення ві-

ківському ринку, за винятком депозитів “овернайт”, включено до забор-

дображається у звіті про фінансові результати.

гованості інших банків. Суми, що стосуються коштів, використання яких

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного

обмежено, виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові

резерву збитків від знецінення після завершення всіх необхідних процедур

кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю.

для відшкодування активу та після визначення остаточної суми збитку.

Обов’язкові резерви.

Припинення визнання фінансових активів.

Обов’язкові резерви обліковуються за амортизованою вартістю і являють

Банк списує фінансові активи з балансу, коли (i) активи погашені або права на

собою суми обов’язкових резервних активів, що не можуть використову-

отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або (ii)

ватися для фінансування повсякденних операцій Банку і, відповідно, не

Банк передав в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням акти-

вважаються компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей

вами, або (iii) Банк не передав та не залишив в основному всі ризики та вигоди

складання звіту про рух грошових коштів.

володіння, але припинив здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати ак-

Заборгованість інших банків.

тив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.

Заборгованість інших банків обліковується тоді, коли Банк надає банкамконтрагентам грошові кошти, які підлягають погашенню на встановлену чи

Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання.

визначену дату; при цьому Банк не має наміру здійснювати торгові операції з

Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання облікову-

дебіторською заборгованістю, що виникає. Ця дебіторська заборгованість не

ються за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та резер-

пов’язана з похідними фінансовими інструментами та не має ринкових котиру-

ву на знецінення, якщо потрібно. Незавершене будівництво обліковується

вань. Заборгованість інших банків обліковується за амортизованою вартістю.

за первісною вартістю, за мінусом резерву на знецінення (за необхідності).
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Після завершення активи переводяться до складу приміщень та обладнан-

Кошти клієнтів.

ня за їх балансовою вартістю. Незавершене будівництво не амортизується

Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання перед фізич-

до моменту вводу в експлуатацію.

ними особами, державними або корпоративними клієнтами та облікову-

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по

ються за амортизованою вартістю.

мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту.

Випущені боргові цінні папери.

У випадку знецінення основних засобів їх вартість зменшується до вартості

Випущені боргові цінні папери включають облігації, випущені Банком. Випу-

використання або справедливої вартості за мінусом витрат на продаж за-

щені боргові цінні папери обліковуються за амортизованою вартістю. Коли

лежно від того, яка з них вища. Зменшення балансової вартості відноситься

Банк викупає власні випущені боргові цінні папери, вони виключаються з

на фінансовий результат. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-

балансу, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та виплаченою

якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в

сумою включається до складу прибутку від урегулювання заборгованості.

оцінках, що використовувались для визначення вартості використання
активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

Інші позикові кошти.

Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом

Інші позикові кошти включають позики, надані міжнародними фінансовими

порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті

установами. Інші позикові кошти обліковуються за амортизованою вартістю.

про фінансові результати.
Податки на прибуток.
Амортизація.

У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог зако-

Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом з

нодавства України із використанням податкових ставок та законодавчих норм,

метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної

що є чинними або фактично набули чинності станом на звітну дату. Витрати/

вартості протягом строку корисного використання активу (у роках):

відшкодування з податку на прибуток включають поточні податкові платежі та
відстрочене оподаткування та відображаються у звіті про фінансові результати,
якщо тільки вони не мають бути відображені безпосередньо у складі власного

Приміщення

25

капіталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у

Комп’ютери та обладнання

3–5

цьому самому або іншому періоді безпосередньо у складі власного капіталу.

Меблі та офісне обладнання

5–7

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим

протягом строку
оренди

органам або ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збит-

Удосконалення орендованого майна

ків за поточний та попередні періоди. Оподатковуваний прибуток або збиток
базується на оціночних показниках, якщо фінансова звітність ухвалюється до

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отримав би у те-

моменту подання відповідних податкових декларацій. Інші податки, за винят-

перішній момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на

ком податку на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших

продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав строку

операційних витрат.

експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових

використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Банк

зобов’язань відносно перенесених податкових збитків та тимчасових різниць,

має намір використовувати активи до кінця фізичного строку їх експлуа-

що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їхньою балан-

тації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисного використання

совою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при

переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не

Нематеріальні активи.

впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток у результаті

Всі нематеріальні активи Банка мають кінцевий термін використання та

операції, яка не є об’єднанням компаній. Активи та зобов’язання з відстроче-

включають переважно капіталізоване програмне забезпечення.

ного оподаткування визначаються із використанням ставок оподаткування,

Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються на

які були введені в дію або фактично були введені в дію станом на звітну дату

основі витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацію конкрет-

і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані

ного програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов’язані з розроб-

тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Відстрочені по-

кою унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані, кон-

даткові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу,

тролюються Банком і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що

та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує

перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капі-

імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде

талізовані витрати включають витрати на персонал, який займається розроб-

реалізувати тимчасові різниці.

кою програмного забезпечення, та відповідну частину накладних витрат.
Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням (наприклад, його

Резерви зобов’язань та відрахувань.

обслуговуванням), відносяться на видатки по мірі їх здійснення. Амортизація

Резерви зобов’язань та відрахувань – це зобов’язання нефінансового ха-

на капіталізоване програмне забезпечення нараховується лінійним методом

рактеру із невизначеним строком або сумою. Резерви відображаються у

протягом очікуваного строку його використання, який становить 5 років.

фінансовій звітності, коли Банк має теперішнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результаті минулих подій і коли існує імовірність того, що

Оперативна оренда.

для погашення такого зобов’язання потрібне буде відволікання ресурсів,

У випадках, коли Банк виступає орендарем і всі ризики та доходи від оренди не переда-

які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна

ються орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежів, у тому числі платежів,

розрахувати з достатнім рівнем точності.

що підлягають виплаті орендодавцю у випадку розірвання орендної угоди, включаються до звіту про фінансові результати рівними частинами протягом строку оренди.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість.

Заборгованість перед іншими банками.

Кредиторська заборгованість визнається, якщо контрагент виконав свої

Заборгованість перед іншими банками обліковується з моменту надання

зобов’язання за угодою, і обліковується за амортизованою вартістю.

Банку грошових коштів або інших активів банками-контрагентами. Непохідні фінансові зобов’язання обліковуються за амортизованою вартіс-

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням.

тю. Якщо Банк купує власну заборгованість, вона виключається з балансу,

У ході звичайної діяльності Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з

а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та сплаченою сумою від-

кредитуванням, у тому числі зобов’язання з акредитивів та гарантій. У

носиться на фінансовий результат від врегулювання заборгованості.

разі, якщо збитки вважаються ймовірними, під зобов’язання, пов’язані з
кредитуванням, нараховується спеціальний резерв.

Фінансова звітніс ть

Емісійний дохід.

до балансу лише їхньої чистої суми здійснюється лише тоді, коли існує

Емісійний дохід – це перевищення внесених у капітал сум над номінальною

юридично визначене право взаємозаліку визнаних сум і є намір провес-

вартістю випущених акцій.

ти розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та
розрахуватися за зобов’язаннями.

Дивіденди.
Дивіденди показуються у складі власного капіталу в періоді, в якому вони

Витрати на персонал та відповідні відрахування.

були оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати, але до ухвалення

Заробітна плата, внески Банку до державного пенсійного фонду, фонду

фінансової звітності до випуску, описуються у примітці “Події після звітної

страхування та фонду зайнятості відносно своїх працівників, щорічні від-

дати”. Розподіл прибутку та його використання іншим чином відбувається

пускні та лікарняні, преміальні та негрошові винагороди нараховуються у

на основі бухгалтерської звітності Банку, складеної за українськими

тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками Банку,

правилами. В українському законодавстві основою розподілу визначено

та включаються до статті „Витрати, пов’язані з персоналом” у звіті про

нерозподілений прибуток.

фінансові результати. Внески Банку до державного пенсійного фонду становили 32% від фонду заробітної плати працівників до 31 березня 2005

Визнання доходів та витрат.

року. Починаючи з 31 березня 2005 року, внески Банку до державного

Процентні доходи та витрати за всіма борговими інструментами відобра-

пенсійного фонду становлять 32,3% від фонду заробітної плати праців-

жаються у звіті про фінансові результати відповідно до методу нарахування

ників.

із використанням методу ефективної процентної ставки. Такий розрахунок
включає і розподіляє протягом дії інструмента усі комісії, які виплачують

Зміни у форматі фінансової звітності.

або отримують сторони договору і які є невід’ємною частиною ефективної

За потреби, порівняльні дані були скориговані для приведення їх у відповід-

процентної ставки, витрати за угодою, а також усі інші премії та дисконти.

ність до формату звітності за поточний рік. Вплив рекласифікації статей

Комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки,

подано нижче:

включають комісійні, отримані або сплачені у зв’язку із формуванням або
придбанням фінансового активу чи випуском фінансового зобов’язання

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

(наприклад, комісійні за оцінку кредитоспроможності, оцінку чи облік га-

Збільшення

рантій або застави, врегулювання умов надання інструменту та обробку

Процентних доходів за кредитами та авансами

2005 рік 2004 рік

документів за угодою). Комісійні за зобов’язаннями із надання кредиту за

клієнтам

–

578

ринковими процентними ставками, отримані Банком, є невід’ємною час-

Процентних витрат за іншими позиковими коштами

–

36

тиною ефективної процентної ставки, якщо існує імовірність того, що Банк

Зменшення

укладе конкретний кредитний договір та не плануватиме реалізації креди-

Доходів за виплатами та комісійними

–

(578)

ту протягом короткого періоду часу після його надання. Банк не відносить

Витрат за виплатами та комісійними

–

(36)

зобов’язання із надання кредитів до фінансових зобов’язань, що відображаються за справедливою вартістю через фінансовий результат.

Цю фінансову звітність затверджено до випуску 3 квітня 2006 року. Подаль-

Якщо виникають сумніви щодо можливості погашення кредитів або інших

ші зміни мають бути затверджені повноважним органом, який затвердив

боргових інструментів, їх вартість зменшується до поточної вартості очі-

звітність до випуску.

куваних грошових потоків, після чого процентний дохід обліковується на
основі ефективної процентної ставки по даному інструменту, що використовувалась для оцінки збитку від знецінення.
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Всі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, як правило, обліковуються

вались при застосуванні облікової політики

Найважливіші облікові оцінки та судження, що використову-

за методом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязі

Банк використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів

послуг, які мають бути надані. Комісія за синдиковані кредити відображається

та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності у наступному

як дохід, коли операцію синдикування завершено і Банк не залишає собі части-

фінансовому році. Розрахунки та судження постійно оцінюються та ба-

ну кредитного пакету, або коли Банк залишає собі частину кредитного пакету

зуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому

за такою ж ефективною процентною ставкою, що й інші учасники операції.

числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові

Перерахунок іноземної валюти.

оцінки, керівництво Банку також використовує професійні судження

Функціональною валютою Банку є національна валюта України – українсь-

при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять

ка гривня.

найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій

Банк використовує долар США у якості валюти подання фінансової звітності.

звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування

Це означає, що статті балансу перераховуються у долари США за курсом об-

балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінан-

міну, чинним на кінець року (31 грудня 2005 року – 1 долар США = 5,0500

сового року, включають:

гривні; 31 грудня 2004 року – 1 долар США = 5,3054 гривні). Статті звіту
про фінансові результати перераховуються за середнім курсом обміну за

Збитки від знецінення кредитів та авансів.

рік. Статті власного капіталу, за винятком чистого прибутку або збитку за

Банк регулярно аналізує свої кредитні портфелі для оцінки знецінення. При

період, який включається до складу нерозподіленого прибутку, перерахо-

визначенні того, чи необхідно відображати збиток від знецінення у звіті

вуються за курсом обміну, чинним на кожну звітну дату. Усі курсові різниці,

про фінансові результати, Банк використовує припущення щодо того, чи є

що виникають у результаті перерахунку статей балансу та звіту про фінан-

у наявності дані, які вказують на зменшення очікуваних майбутніх грошо-

сові результати, обліковуються безпосередньо у складі власного капіталу.

вих потоків від кредитного портфелю, яке можна виміряти до того, як це

Щодо конвертації гривні в інші валюти існують обмеження, а також система

зменшення можна зіставити з конкретним активом у цьому портфелі. Банк

контролю. В даний час українська гривня не є вільно конвертованою валю-

має відносно невеликий досвід операційної діяльності і обмежену кількість

тою за межами України.

власних статистичних даних щодо збитків від кредитів. Таким чином, Банк

Долар США був визначений валютою подання фінансової звітності Банку

розглянув статистичний аналіз збитків від кредитів за період з 2002 по

для зручності акціонерів Банку. Долар США є валютою, в якій керівництво

2005 рік, складений для 10 установ Групи ProCredit, що працюють у подіб-

Банку вимірює бізнес-ризики та оцінює роботу Банку, а також звітує його

них умовах. Результати цього аналізу коригувались на основі розрахунків

акціонерам.

керівництва у такий спосіб, щоб відобразити підвищений рівень ризику,

Взаємозалік.

пов’язаний з більш агресивною стратегією Банку стосовно кредитування,

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з подальшим включенням

яку Банк провадив останнім часом на цільових ринках, в тому числі той

47
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факт, що Банк не вимагав застави для певних позик на суму менше, ніж 5

МСБО 24 (у редакції 2003 року) „Розкриття інформації про пов’язані

тисяч доларів США.

сторони”.
Визначення пов’язаних сторін було розширено, і змінений стандарт вимагає

Податкове законодавство.

додаткового розкриття інформації, що було здійснено у цій фінансовій

Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливість

звітності.

різних тлумачень. Див. примітку 23.
Визнання відстроченого податкового активу.

МСБО 39 (у редакції 2003 року) „Фінансові інструменти:
визнання та оцінка”.

Чистий відстрочений податковий актив являє собою суму податку на при-

Визначення «виданих позик та дебіторської заборгованості» було змінено

буток, яка може бути зарахована проти майбутніх податків на прибуток,

на “позики та дебіторська заборгованість”. Ця категорія тепер включає

і відображається у балансі. Відстрочений податковий актив визнається

видані або куплені позики та дебіторську заборгованість, які не котиру-

лише тією мірою, в якій існує імовірність використання відповідного по-

ються на активному ринку. Банк змінив свою політику та може визначити

даткового кредиту. При визначенні майбутніх податків на прибуток та

будь-який фінансовий інструмент при початковому визнанні як такий, що

суми податкового кредиту, використання яких є можливим у майбутньому,

оцінюється за справедливою вартістю, зі змінами справедливої вартості

керівництво робить професійні судження та застосовує оцінки, виходячи з

через фінансовий результат. Наступні рекласифікації з цієї категорії або в

оподатковуваного прибутку за останні три роки, а також із очікувань щодо

цю категорію заборонені.

майбутніх доходів, які вважаються обґрунтованими за даних обставин.

Банк змінив свою облікову політику стосовно припинення визнання фінансових активів. Відповідно до попередньої редакції МСБО 39, припинення

Операції з пов’язаними сторонами.

визнання регулювалось низкою концепцій. Змінений МСБО 39 залишив дві

У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними сторона-

основні концепції ризиків та вигод і контролю, а також уточнив, що оцінка

ми. Ці операції здійснюються за ринковими ставками. За відсутності ак-

передачі ризиків та вигод передує оцінці передачі контролю. Банк тепер

тивного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались

застосовує вказівки, додані до МСБО 39, щодо визначення справедливої

такі операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються

вартості із застосуванням методик оцінки та правил визначення збитків

професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо

від знецінення групи позик, дебіторської заборгованості чи інвестицій,

подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної

що утримуються до погашення, які ще не можуть бути віднесені до окре-

процентної ставки.

мого активу у складі групи. Відповідно до перехідних положень стандарту,
змінена облікова політика була застосована ретроспективно, за винятком
уточнених правил припинення визнання, які застосовуються починаючи з
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Прийняття нових або переглянутих стандартів та тлумачень

1 січня 2004 року. Незважаючи на те, що це дозволено даним стандартом,
Банк не відніс жодний фінансовий інструмент до категорії «за справедли-

Окремі нові МСФЗ набули чинності та стали обов’язковими до застосування

вою вартістю через фінансовий результат» або «для подальшого продажу»

Банком з 1 січня 2005 року. Нижче наведено ті нові або змінені стандарти та

на дату початкового застосування переглянутого МСБО 39.

тлумачення, які застосовуються або застосовуватимуться у майбутньому
до діяльності Банку, а також описано характер їх впливу на облікову полі-

Вплив прийняття нових або переглянутих стандартів.

тику Банку. Всі зміни в обліковій політиці були застосовані ретроспективно

Вплив застосування зазначених вище нових або переглянутих стандартів

із коригуванням нерозподіленого прибутку станом на 1 січня 2004 року,

та тлумачень на фінансову звітність Банку станом на 31 грудня 2005 року

якщо інше не вказано нижче.

та 31 грудня 2004 року і на результати його діяльності за 2005 та 2004 роки
є несуттєвим.

МСБО 1 (у редакції 2003 року) „Подання фінансової звітності”.
У цій фінансовій звітності розкрито додаткову інформацію відповідно до
вимог переглянутого стандарту.
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МСБО 16 (у редакції 2003 року) „Основні засоби”.

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть

Ліквідаційна вартість тепер визначається як сума, яку, за оцінками

обов’язковими для застосування Банком в облікових періодах починаючи

Банку, він міг би отримати у теперішній час за актив, якби актив був

з 1 січня 2006 року та пізніших періодах. Банк не застосував ці стандарти та

уже зі строком використання та у стані, що очікується після закінчен-

тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.

Нові бухгалтерські положення

ня строку корисної експлуатації. Політика Банку зараз не передбачає
припинення амортизації протягом періодів, коли актив тимчасово не

Тлумачення IFRIC 4 „Визначення наявності оренди у договорі”

використовується. Банк наразі списує балансову вартість компонен-

(вступає в дію з 1 січня 2006 року).

та приміщень та обладнання, який було замінено, та капіталізує вар-

Відповідно до IFRIC 4, визначення того факту, чи договір є орендою або

тість заміни. Попередня версія МСБО 16 не застосовувала принципи

має ознаки оренди, повинне базуватись на сутності цього договору. Це

припинення визнання до компонентів, натомість, принципи визнання

роз’яснення також вимагає оцінки того факту, чи (a) виконання договору

наступних витрат фактично забороняли капіталізацію вартості заміни.

залежить від використання конкретного активу або активів; та (b) в рамках

Усі зміни облікової політики у результаті зміни МСБО 16 були враховані

договору передається право на використання активу.

ретроспективно та не призвели до суттєвого впливу на балансову вартість активів Банку.

МСБО 39 (зміна) – „Варіант справедливої вартості” (вступає в дію з
1 січня 2006 року).

МСБО 17 (у редакції 2003 року) „Оренда”.

МСБО 39 (у редакції 2003 року) дозволив підприємствам безвідклично

Початкові прямі витрати, понесені у ході переговорів про фінансову орен-

визначати при початковому визнанні практично будь-який фінансовий

ду, тепер відносяться на майбутні періоди як частина чистої інвестиції у

інструмент як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через

фінансову оренду. Фінансова оренда наразі відображається на дату по-

фінансовий результат. Зміна МСБО 39 змінює визначення фінансових

чатку виходячи з вартості, визначеної при ініціюванні. Початком оренди

інструментів “за справедливою вартістю через фінансовий результат”

вважається момент, коли орендар може почати використовувати актив,

та обмежує можливість віднесення фінансових інструментів до цієї ка-

що орендується. Ініціацією оренди вважається день, коли був підписаний

тегорії.

договір оренди або коли були погоджені основні умови оренди, якщо це від-

МСБО 39 (зміна) – „Облік хеджування грошових потоків, пов’язаних

булося раніше. Змінений МСБО 17 застосовується ретроспективно до всіх

із прогнозними внутрішньогруповими операціями” (вступає в дію з

договорів оренди відповідно до перехідних положень стандарту.

1 січня 2006 року).

Фінансова звітніс ть

Відповідно до цієї зміни, валютний ризик, пов’язаний із високоімовір-
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Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

ною прогнозною внутрішньогруповою операцією, може вважатись хеджованою статтею у фінансовій звітності, якщо операція деномінована

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

у валюті, що не є функціональною валютою підприємства, яке є учас-

Грошові кошти у касі

ником даної операції, і якщо валютний ризик впливає на фінансовий

Залишок на рахунку в НБУ

результат.

Кореспондентські рахунки та депозити

2005 рік 2004 рік
5 893

2 839

11 728

6 509

„овернайт” в інших банках
МСБО 39 (зміна) – „Контракти по фінансових гарантіях” (вступає в

Україна

1 311

125

дію з 1 січня 2006 року).

Інші країни

3 704

11 768

Видані фінансові гарантії, крім тих, що раніше відображались підпри-

Всього грошових коштів та їх

ємством як страхові контракти, мають початково визнаватись за спра-

еквівалентів та обов’язкових резервів

22 636

21 241

ведливою вартістю і потім оцінюватись за сумою неамортизованих
одержаних або відстрочених комісійних або за сумою витрат, необхід-

Станом на 31 грудня 2005 року обов’язковий резерв розраховував-

них для погашення зобов’язання на звітну дату, залежно від того, яка з

ся як середнє арифметичне протягом місяця (у 2004 році - протягом

цих сум більша. Інші вимоги застосовуватимуться до наступної оцінки

місяця) і повинен утримуватися на рівні від 6 до 8 процентів (у 2004

виданих фінансових гарантій, які не дозволяють припинити визнання

році - від 6 до 7 процентів) від певних зобов’язань Банку. Відповід-

фінансових активів або призводять до обліку за принципом постійної

но, сума цього залишку може змінюватися з дня на день. Станом

участі.

на 31 грудня 2005 року залишок обов’язкового резерву становив
6 080 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004 року – 2 733 тисячі

МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: Розкриття інформації” та додаткові

доларів США). Активи, які Банк може зараховувати для покриття

зміни до МСБО 1 „Подання фінансової звітності” - „Розкриття

обов’язкових резервів, включать залишок на рахунку в НБУ (у 2004

інформації про капітал” (вступає в дію з 1 січня 2007 року).

році – залишок на рахунку в НБУ та до 40% готівки в касі Банку в

Цей МСФЗ вводить нові вимоги щодо розкриття інформації для пок-

гривнях). По обов’язкових резервах проценти не нараховуються.

ращення інформації про фінансові інструменти. Він замінює МСБО

Станом на 31 грудня 2005 року, відповідно до вимог НБУ, Банк по-

30 „Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних

винен був утримувати залишок на рахунку в НБУ на рівні не менше

фінансових установ”, а також окремі вимоги МСБО 32 „Фінансові інс-

90% від суми обов’язкового резерву за попередній місяць (на 31

трументи: розкриття та подання”. Зміна МСБО 1 вводить розкриття

грудня 2004 року - не менше 60% від суми обов’язкового резерву за

інформації про рівень власного капіталу підприємства та яким чином

попередній місяць). Щодо Банку не будуть застосовані санкції, якщо

підприємство управляє капіталом. Наразі Банк оцінює вплив цього но-

він не виконає ці вимоги менше, ніж 30 разів за 3-місячний строк.

вого МСФЗ та зміни МСБО 1 на розкриття інформації у його фінансовій

Банк має доступ до системи рефінансування НБУ в національній

звітності.

валюті до 10 разів на місяць в сумі до 40% обов’язкового резерву
за попередній місяць за умови виконання обов’язкових вимог щодо

Інші нові стандарти і роз’яснення.

резерву.

Банк не застосовував достроково наступні нові стандарти або

Оскільки відповідні ліквідні активи не можуть використовува-

роз’яснення:

тися для фінансування повсякденної діяльності Банку, для цілей

•

складання звіту про рух грошових коштів суму обов’язкового ре-

МСБО 19 (зміна) “Виплати працівникам” (чинний з 1 січня 2006

року);

зерву було виключено з грошових коштів та їх еквівалентів. Ста-

•

ном на 31 грудня 2005 року грошові кошти Банку та їх еквівален-

МСБО 21 (зміна) “Чисті інвестиції у зарубіжні підприємства” (чин-

ний з 1 січня 2006 року);

ти для цілей складання звіту про рух грошових коштів становили

•

16 556 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004 року – 18 508 тисяч

МСФЗ 6 „Розвідка і оцінка природних ресурсів” (чинний з 1 січня

2006 року);
•

доларів США).

МСФЗ 1 (зміна) „Перше застосування Міжнародних стандартів фі-

нансової звітності” і МСФЗ 6 (зміна) „Розвідка і оцінка природних ре-

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за географічною озна-

сурсів) (чинні з 1 січня 2006 року);

кою, валютами та процентними ставками поданий у примітці 22.

•

IFRIC 5 „Права, пов’язані з виводом з експлуатації, відновленням

землі і фондами відновлення довкілля” (чинне з 1 січня 2006 року);
•

IFRIC 6 ”Зобов’язання, пов’язані з роботою на особливому ринку

8

Заборгованість інших банків

– відпрацьоване електричне і електронне обладнання” (чинне для періодів, що розпочинаються 1 грудня 2005 року або після цієї дати, тобто

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

з 1 січня 2006 року);

Строкові розміщення коштів у інших банках

•

Мінус: Резерв на знецінення

IFRIC 7 „Застосування трансформації згідно МСБО 29” (чинне для

періодів, що розпочинаються 1 березня 2006 року або після цієї дати,

заборгованості інших банків

тобто з 1 січня 2007 року);

Всього заборгованості інших банків

•

2005 рік 2004 рік
8 510

4 792

(23)

(50)

8 487

4 742

IFRIC 8 „Сфера застосування МСБО 2” (чинне для періодів, що роз-

починаються 1 травня 2006 року або після цієї дати, тобто з 1 січня

Станом на 31 грудня 2005 року строкові розміщення коштів у інших

2007 року);

банках у сумі 6 509 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004 року – 3

•

IFRIC 9 „Переоцінка вбудованих похідних інструментів” (чинне для

537 тисяч доларів США) являють собою депозити у євро, передані

періодів, що розпочинаються 1 червня 2006 року або після цієї дати,

у забезпечення депозитів у доларах США, отриманих на той самий

тобто з 1 січня 2007 року).

строк від тих самих банків-контрагентів, у загальній сумі 6 536 тисяч
доларів США (на 31 грудня 2004 року – 3 467 тисяч доларів США). По

Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стан-

відповідних активах та зобов’язаннях взаємозалік не здійснювався,

дартів та тлумачень на фінансову звітність Банку.

оскільки відсутнє юридичне право здійснювати такий взаємозалік.
Див. примітки 12 та 23.

49

50

Річний звіт 2005

У резерві на знецінення заборгованості інших банків відбулися такі

Концентрація клієнтського кредитного портфелю за галузями еко-

зміни:

номіки є такою:

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

2005 рік 2004 рік
50

37

(31)

12

4

1

23

50

(Зменшення резерву)/резерв на знецінення
заборгованості інших банків протягом року
Вплив перерахунку у валюту подання

%

Сума

%

Торгівля

93 334

54

52 811

52

Виробництво

22 380

13

15 141

15

Послуги

21 335

12

14 499

14

16 789

10

10 931

11

1 253

1

513

1
0

Транспорт та

Резерв на знецінення заборгованості

зв’язок

інших банків на 31 грудня

2004 рік

Сума

валютою подання, примітка 3)

інших банків на 1 січня

2005 рік

У тисячах доларів США (долар США є

Резерв на знецінення заборгованості

Будівництво
Сільське господарство та

Станом на 31 грудня 2005 року розрахункова справедлива вартість заборгова-

харчова промисловість

1 337

1

436

ності інших банків становить 8 487 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004 року – 4

Фізичні особи

1 353

1

569

1

742 тисяч доларів США). Див. примітку 24.

Інше

14 666

8

6 307

6

Аналіз заборгованості інших банків за географічною ознакою, валютами, стро-

Всього кредитів та авансів

ками погашення та процентними ставками поданий у примітці 22. Інформацію

клієнтам (без урахування резерву

про залишки за операціями з пов’язаними сторонами подано в примітці 25.

на знецінення кредитів)

100

101 207

100

9

Кредити та аванси клієнтам

172 447

Станом на 31 грудня 2005 року Банк мав 5 позичальників (2004 рік - 1
позичальник), які отримали кредити на загальну суму понад 1 000

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

2005 рік 2004 рік

тисяч доларів США кожний. Загальна сума цих кредитів становить

Поточні кредити

169 230 100 165

6 623 тисячі доларів США (2004 рік – 1 240 тисяч доларів США) або

Кредити, забезпечені грошовим покриттям
Прострочені кредити
Мінус: Резерв на знецінення кредитів
Всього кредитів та авансів клієнтам

2 433

538

3,8% загального кредитного портфелю (2004 рік – 1,2%).

784

504

Кредити і аванси клієнтам включають 2 433 тисячі доларів США (на

(4 971)

(2 839)

31 грудня 2004 року - 538 тисяч доларів США), заставою для яких є

167 476

98 368

рахунки клієнтів у сумі 1 076 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004
року - 261 тисяча доларів США). Див. примітку 13.

У сумі резерву на знецінення кредитів відбулися такі зміни:

Станом на 31 грудня 2005 року розрахункова справедлива
вартість кредитів та авансів клієнтам становить 166 370 тисяч

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

2005 рік 2004 рік

доларів США (на 31 грудня 2004 року – 98 368 тисяч доларів США).

Резерв на знецінення кредитів на 1 січня

2 839

1 945

Див. примітку 24.

Резерв на знецінення кредитів протягом року

2 582

1 011

Аналіз кредитів та авансів клієнтам за географічною ознакою,

(641)

(127)

Кредити та аванси клієнтам, списані
протягом року як безнадійні

валютами, строками погашення та процентними ставками поданий
у примітці 22.

Погашення кредитів та авансів клієнтам,
списаних раніше як безнадійні
Вплив перерахунку у валюту подання
Резерв на знецінення кредитів на 31 грудня

22

–

169

10

4 971

2 839
10 Приміщення, удосконалення орендованого майна, обладнання
та нематеріальні активи

Прим.

Приміщення та Комп’ютери
удосконалення

У тисячах доларів США (долар США

орендованого майна

є валютою подання, примітка 3)

та

Меблі та Незавершене
офісне

будівництво

обладнання обладнання

Нематері-

Всього

альні
активи

Первісна вартість на 1 січня 2004 р.

1 783

1 390

937

96

305

4 511

Накопичена амортизація

(168)

(600)

(414)

–

(79)

(1 261)

Залишкова вартість на 1 січня 2004 р.

1 615

790

523

96

226

3 250

Надходження

1 108

1 160

1 206

2 345

358

6 177

Переведення до іншої категорії

96

–

–

(96)

–

–

(23)

–

(32)

–

–

(55)

(188)

(639)

(189)

–

(105)

(1 121)

8

6

4

7

2

27

Залишкова вартість на 31 грудня 2004 р.

2 616

1 317

1 512

2 352

481

8 278

Первісна вартість на 31 грудня 2004 р.

2 886

2 433

1 852

2 352

665

10 188

Накопичена амортизація

(270)

(1 116)

(340)

–

(184)

(1 910)

Залишкова вартість на 31 грудня 2004 р.

2 616

1 317

1 512

2 352

481

8 278
3 087

Вибуття
Нарахування зносу та амортизації

20

Вплив перерахунку у валюту подання

Надходження

103

763

946

1 101

174

3 514

–

–

(3 514)

–

–

(50)

(9)

(22)

–

(11)

(92)

(337)

(768)

(491)

–

(144)

(1 740)

183

74

77

83

25

442

Залишкова вартість на 31 грудня 2005 р.

6 029

1 377

2 022

22

525

9 975

Первісна вартість на 31 грудня 2005 р.

6 628

3 296

2 845

22

856

13 647

Накопичена амортизація

(599)

(1 919)

(823)

–

(331)

(3 672)

Залишкова вартість на 31 грудня 2005 р.

6 029

1 377

2 022

22

525

9 975

Переведення до іншої категорії
Вибуття
Нарахування зносу та амортизації
Вплив перерахунку у валюту подання

20

Фінансова звітніс ть

Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ремонт

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено

приміщень філій Банку. Після завершення робіт активи переводять-

нижче:

ся до категорії приміщень.
2005 рік

У тисячах доларів США (долар США є

%

Сума

%

60 126

75

22 899

64

Послуги

6 697

8

5 107

14

Торгівля

5 475

7

2 828

8

2 062

3

2 579

7
1

Фізичні особи

11 Інші активи
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

2005 рік 2004 рік

2004 рік

Сума

валютою подання, примітка 3)

Промисловість та

Передоплата за матеріальні та
нематеріальні активи

358

147

інше виробництво

Витрати майбутніх періодів

266

183

Сільське господарство та

Інше

182

30

харчова промисловість

876

1

289

Мінус: Резерв на знецінення

(23)

(23)

Транспорт та зв’язок

562

1

226

1

Всього інших активів

783

337

Будівництво

426

1

179

1

Інше
У сумі резерву на знецінення інших активів відбулись такі змі-

Всього коштів клієнтів

3 737

4

1 377

4

79 961

100

35 485

100

ни:
Станом на 31 грудня 2005 року Банк мав 9 клієнтів (у 2004 році – 5 клієнтів)
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

2005 рік 2004 рік

на 1 січня

із залишками на рахунках понад 500 тисяч доларів США кожний. Загальна
сума коштів на рахунках цих клієнтів становила 11 544 тисячі доларів США

Резерв на знецінення інших активів

(у 2004 році – 5 108 тисяч доларів США) або 14,4% (у 2004 році – 14,4%) від

23

21

активів протягом року

–

1

Кошти клієнтів включають 1 076 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004 року

Вплив перерахунку у валюту подання

–

1

– 261 тисячу доларів США), розміщені клієнтами як забезпечення позик

23

23

загального обсягу коштів клієнтів.

Зміна резерву на знецінення інших

клієнтам у загальній сумі 2 433 тисячі доларів США (на 31 грудня 2004 року

Резерв на знецінення інших активів
на 31 грудня

– 538 тисяч доларів США). Див. примітку 9.
Станом на 31 грудня 2005 кошти клієнтів включають депозити у доларах

Аналіз інших активів за географічною ознакою, валютами та стро-

США у сумі 111 тисяч доларів США (у 2004 році – 175 тисяч доларів США),

ками погашення поданий у примітці 22.

розміщені як забезпечення безвідкличних зобов’язань за імпортними акредитивами та наданими гарантіями.
Станом на 31 грудня 2005 розрахункова справедлива вартість коштів
клієнтів становила 79 961 тисячу доларів США (у 2004 році – 35 485 тисяч

12 Заборгованість перед іншими банками

доларів США). Див. примітку 24.
Заборгованість перед іншими банками складається зі строкових депо-

Аналіз коштів клієнтів за географічною ознакою, валютами, строками по-

зитів. Станом на 31 грудня 2005 року розрахункова справедлива вартість

гашення та процентними ставками наведено в примітці 22. Інформацію про

заборгованості перед іншими банками складає 12 873 тисячі доларів США

кошти пов’язаних сторін подано в примітці 25.

(у 2004 році – 13 496 тисяч доларів США). Див. примітку 24.
Станом на 31 грудня 2005 року строкові депозити, залучені від інших банків, у загальній сумі 6 536 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004 року – 3

14 Випущені боргові цінні папери

467 тисяч доларів США) являють собою депозити у доларах США, отримані
у забезпечення депозитів у євро, розміщених на той самий строк в тих са-

Випущені боргові цінні папери – це облігації, випущені Банком. Ці облігації

мих банках-контрагентах, у загальній сумі 6 509 тисяч доларів США (на 31

деноміновані в українських гривнях, мають купонну ставку 9% та 13,5%

грудня 2004 року – 3 537 тисяч доларів США). По відповідних активах та

річних та строк погашення протягом періоду з червня 2007 року до квітня

зобов’язаннях взаємозалік не здійснювався, оскільки відсутнє юридичне

2008 року. Середньозважена дохідність цих облігацій до строку погашення

право здійснювати такий взаємозалік. Див. примітки 8 та 23.

складає 9%.

Аналіз заборгованості перед іншими банками за географічною ознакою,

Станом на 31 грудня 2005 року розрахункова справедлива вартість випу-

валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у при-

щених боргових цінних паперів складає 18 274 тисячі доларів США (у 2004

мітці 22.

році – 8 843 тисячі доларів США). Див. примітку 24.
Аналіз випущених боргових цінних паперів за географічним принципом,
валютами, строками погашення та процентними ставками наведено в примітці 22.

13 Кошти клієнтів
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

2005 рік 2004 рік
15 Субординований борг

Юридичні особи
Поточні/розрахункові рахунки

10 304

6 723

9 531

5 863

5 619

2 650

зобов’язаннями, виконуватиметься після погашення основних боргових

Строкові депозити

54 507

20 249

зобов’язань Банку, включаючи депозити та інші боргові інструменти. Згід-

Всього коштів клієнтів

79 961

35 485

но із Законом України “Про банки та банківську діяльність” та постановами

Строкові депозити
Поточні рахунки/рахунки до запитання

Субординований борг – це довгострокова угода про надання позикових
коштів, яка, у випадку неспроможності Банку розрахуватися за своїми

Фізичні особи

НБУ, субординований борг не може бути вилучений з Банку протягом принаймні п’яти років від моменту його отримання.
Субординований борг був одержаний від ProCredit Holding AG у травні 2005
року під 9,69% річних. Строк дії угоди – до 2015 року.
Аналіз субординованого боргу за географічною ознакою, валютами, строками погашення та процентними ставками наведено в примітці 22. Інформацію про кошти пов’язаних сторонін подано в примітці 25.

51

52
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16 Інші позикові кошти
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

17 Акціонерний капітал
2005 рік 2004 рік

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

Прості

випущених

акції

Європейський банк реконструкції та
розвитку (ЄБРР)

17 808

20 242

інвестицій за кордоном (“OPIC”)

14 960

4 911

ПроКредит Холдинг АГ

10 036

–

9 607

10 104

розвитку (ЧБТР)

7 729

7 657

подання

Німецько-український фонд (НУФ)

4 291

4 626

На 31 грудня 2005 року

Вестерн НІС Ентерпрайз Фанд (“WNISEF”)

2 928

6 163

Кредитна Установа для Відбудови (“KfW”)

2 153

3 593

509

–

–

1 362

Усі прості акції мають номінальну вартість 476,79 гривні за акцію або

70 021

58 658

еквівалент 94,4 доларів США за акцію (у 2004 році – 476,79 гривні або

Американська корпорація з підтримки

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

На 1 січня 2004 року

Чорноморський банк торгівлі та

157 302

14 067

Вплив перерахунку у валюту
подання
На 31 грудня 2004 року

–

70

157 302

14 137

Вплив перерахунку у валюту

Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд
Інтернаціонале Проект Консалт Gmbh (“IPC”)
Всього інших позикових коштів

акцій

–

714

157 302

14 851

Станом на 31 грудня 2005 року всі акції Банку були оголошені, випущені та
повністю оплачені.

еквівалент 89,9 доларів США за акцію) та рівні права. Кожна акція має один
Позикові кошти, одержані від ЄБРР, включають дві кредитні лінії на суму 4

голос при голосуванні.

000 тисячі доларів США та 5 000 тисяч доларів США, відповідно, видані під
проценту ставку LIBOR+4% річних та LIBOR+3,25% річних відповідно. У вересні 2004 року Банк отримав структуровану позику від ЄБРР у сумі 11 000

18 Процентні доходи та витрати

тисяч доларів США під процентну ставку LIBOR+ 3,75% річних з можливістю
подальшого збільшення або зменшення на 0,5% річних. Ці позики мають

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

бути погашені протягом періоду з січня 2006 року до березня 2011 року.

Процентний дохід

Позику ОPIC надано під процентну ставку казначейських цінних паперів

Кредити та аванси клієнтам

США плюс 3,25% річних. Строк погашення цієї позики – грудень 2009 року.

Заборгованість інших банків

У 2005 році Банк отримав дві нові позики під процентну ставку казначейсь-

Всього процентного доходу

ких цінних паперів США плюс 3,25% річних. Строк погашення цих позик – з

Процентні витрати

червня 2007 року по грудень 2010 року.
Позикові кошти, отримані від ПроКредит Холдингу АГ – це дві позики у сумі

2005 рік 2004 рік
28 273

16 690

432

193

28 705

16 883

Інші позикові кошти

4 127

2 044

Депозити фізичних осіб

3 357

1 221

5 000 тисяч доларів США кожна, одна з яких видана під процентну ставку

Випущені боргові цінні папери

1 689

773

8,42% річних та підлягає погашенню у червні 2012 року, а інша – під про-

Депозити юридичних осіб

681

517

центну ставку 7,9% річних та підлягає погашенню у грудні 2010 року.

Субординований борг

467

–

Позикові кошти, одержані від МФК, – це позики, видані під процентну став-

Строкові депозити інших банків

233

861

ку LIBOR+4% річних зі строком погашення з березня 2006 року по вересень

Всього процентних витрат

10 554

5 416

2007 року. У 2004 - 2005 роках МФК надала позику під процентну ставку

Чистий процентний дохід

18 151

11 467

LIBOR+4% річних, яка погашається вісьмома рівними частинами кожних
півроку до березня 2009 року.
Позику ЧБТР надано під процентну ставку LIBOR+3,5% річних. Строк пога-

19 Комісійні доходи та витрати

шення цієї позики з липня 2006 року по липень 2007 року.
Заборгованість перед НУФ – це кредитна лінія, надана під процентну ставку

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

EURIBOR+2,5% річних з можливістю подальшого зменшення на 1% річних,

Комісійні доходи

яка погашається щоквартально. Строк погашення цієї кредитної лінії –ли-

Розрахунково-касове обслуговування та інкасація

2 788

1 142

пень 2007 року. У 2005 році НУФ надав Банку нову позику під процентну

Валютні операції

555

305

ставку EURIBOR+2,5% річних з можливістю подальшого зменшення на 1%

Пластикові картки

452

176

річних, яка має бути погашена до квітня 2008 року включно.

Інше

Заборгованість перед WNISEF включає позику у сумі 3 650 тисяч доларів

Всього комісійних доходів

2005 рік 2004 рік

91

67

3 886

1 690

США. Позику було надано під процентну ставку LIBOR+ 4% річних. Строк по-

Комісійні витрати

гашення – з червня 2006 року по грудень 2007 року.

Розрахунково-касове обслуговування та інкасація

170

114

Позику KfW надано під процентну ставку LIBOR+4% річних, позика по-

Пластикові картки

176

107

гашається сімома рівними частинами. Строк погашення – травень 2007

Інше

111

45

року.

Всього комісійних витрат

457

266

Позику Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд було надано у 2005 році під про-

Чистий комісійний дохід

3 429

1 424

центну ставку LIBOR+3% річних. Строк погашення цієї позики – лютий 2008
року.
Станом на 31 грудня 2005 року розрахункова справедлива вартість інших
позикових коштів складає 69 653 тисячі доларів США (у 2004 році – 58 658
тисяч доларів США). Див. примітку 24.
Аналіз інших позикових коштів за географічною ознакою, валютами, строками погашення та процентними ставками наведено в примітці 22. Інформацію про кошти пов’язаних сторін подано в примітці 25.

Фінансова звітніс ть

20 Адміністративні та інші операційні витрати
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

Прим.

2005 рік

2004 рік

6 793

4 100

Витрати, пов’язані з персоналом
Амортизація приміщень, удосконалень орендованого майна, обладнання та
нематеріальних активів

1 740

1 121

Витрати на оперативну оренду приміщень

10

1 675

878

Реклама та маркетинг

1 090

938

Офісні витрати

911

955

Поштові та телекомунікаційні послуги

750

705

Професійні послуги

636

464

Податки, крім податку на прибуток

402

205

Охоронні послуги

336

216

Витрати на відрядження та представницькі витрати

316

212

314

219

Управлінські послуги

25

Ремонт та утримання приміщень та обладнання

100

157

Інше

427

279

15 490

10 449

Всього адміністративних та інших операційних витрат
Витрати, пов’язані з персоналом, включають передбачені законодавством
внески до фондів соціального страхування та пенсійного фонду в сумі 1 652
тисячі доларів США (у 2004 році – 948 тисяч доларів США).
21 Податки на прибуток

Доходи Банку оподатковуються податком на прибуток за ставкою 25% (у

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:

2004 році – 25%). Вивірення очікуваних та фактичних податкових витрат
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

наведено нижче.

2005 рік 2004 рік

Поточний податок

2 102

1 032

Зміна суми відстроченого податку

(786)

(430)

Витрати з податку на прибуток за рік

1 316

602

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

2005 рік 2004 рік

Прибуток за МСФЗ до оподаткування

4 533

2 131

1 133

533

21

Теоретична сума оподаткування за чинною
ставкою податку (2005 рік – 25%; 2004 рік – 25%)
Податковий ефект статей, які не
вираховуються для цілей оподаткування:
Постійні різниці по амортизації приміщень,
удосконалень орендованого майна та обладнання

18

Витрати на доброчинність, що не включаються до валових витрат

8

–

Представницькі витрати, що не включаються до валових витрат

46

–

Інші витрати, що не включаються до валових витрат
Витрати з податку на прибуток за рік

111

48

1 316

602

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою
вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового звітування та
їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових
різниць обліковується за ставкою 25% (у 2004 році - 25%), як зазначено
нижче.
31 грудня Зміна, визнана у 31 грудня Зміна, визнана у
У тисячах доларів США (долар США є

2003 р.

валютою подання, примітка 3)

звіті про фінан-

2004 р.

совий результат

звіті про фінансовий результат

Курсові різниці, 31 грудня
визнані у 2005 р.
капіталі

Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування
Резерв на знецінення кредитів
Комісія за надання кредитів клієнтам

(23)

200

177

589

18

784

–

331

331

100

18

449

Неамортизована премія та комісія за випуск
–

–

–

208

3

211

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання

цінних паперів

84

74

158

(21)

8

145

Нараховані процентні витрати

35

51

86

(6)

4

84

4

12

16

26

1

43

100

668

768

896

52

1 716

(30)

(214)

(244)

(117)

(14)

(375)

–

(24)

(24)

7

(1)

(18)

(30)

(238)

(268)

(110)

(15)

(393)

70

430

500

786

37

1 323

Інші нарахування
Валовий відстрочений податковий актив

Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування
Нарахований процентний дохід
Комісія за надання інших позикових коштів
Валове відстрочене податкове зобов’язання
Визнаний відстрочений податковий актив

53

54
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22 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 перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані
на мінімізацію цих ризиків.
Кредитний ризик.
Банк наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того,
що контрагент не зможе погасити суму заборгованості в повному обсязі
при настанні строку погашення. Банк структурує рівні кредитного ризику, на який він наражається, 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. Такі ризики регулярно контролюються та переглядаються принаймні щороку або частіше.
Правління Банку регулярно затверджує ліміти рівня кредитного ризику за
видами позик, позичальниками та галузями економіки.
Ризик, пов’язаний з будь-яким одним позичальником, в тому числі з банками, додатково обмежується лімітами, що покривають балансові та позабалансові ризики, а також щоденними лімітами ризику поставок стосовно
торгових інструментів, таких як форвардні валютні контракти. Фактичне
дотримання лімітів щодо рівня ризику, який приймається, контролюється
щоденно.
Управління кредитним ризиком здійснюється на основі регулярного аналізу спроможності позичальників та потенційних позичальників виконувати
свої зобов’язання з погашення кредитів та сплати процентів, а також, за
необхідності, шляхом зміни лімітів кредитування. Також управління кредитним ризиком частково здійснюється шляхом одержання застави та
корпоративних і особистих гарантій.
Максимальний рівень кредитного ризику Банку загалом відображається
в балансовій вартості фінансових активів у балансі. Ефект можливих взаємозаліків активів та зобов’язань з метою зниження потенційного кредитного ризику є незначним.
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.
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.
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Географічний ризик.
Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2005
року наведено нижче:
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

Україна

Країни ОЕСР

Інші країни

Всього

18 932

3 626

78

22 636

8 487

–

–

8 487

167 476

–

–

167 476
1 323

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам
Відстрочений актив з податку на прибуток
Нематеріальні активи
Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання
Інші активи
Всього активів

1 323

–

–

525

–

–

525

9 450

–

–

9 450

783

–

–

783

206 976

3 626

78

210 680

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

12 873

–

–

12 873

Кошти клієнтів

74 255

5 128

578

79 961

Випущені боргові цінні папери

18 010

–

–

18 010

4 291

65 730

–

70 021
8 391

Інші позикові кошти
Субординований борг

–

8 391

–

Поточне зобов’язання з податку на прибуток

243

–

–

243

Інші зобов’язання

322

–

–

322

109 994

79 249

578

189 821

96 982

(75 623)

(500)

20 859

929

–

–

929

Україна

Країни ОЕСР

Інші країни

Всього

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв

9 473

11 577

191

21 241

Заборгованість інших банків

4 742

–

–

4 742

98 368

–

–

98 368
500

Всього зобов’язань
Чиста балансова позиція
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були
класифіковані на основі країни місцезнаходження контрагента. Грошові
кошти у касі та приміщення і обладнання були класифіковані відповідно до
країни їх фізичного знаходження.
Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2004
року наведено нижче:
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

Активи

Кредити та аванси клієнтам
Відстрочений актив з податку на прибуток

500

–

–

Нематеріальні активи

481

–

–

481

7 797

–

–

7 797

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання
Інші активи
Всього активів

337

–

–

337

121 698

11 577

191

133 466

7 647

–

5 849

13 496

35 485

–

–

35 485

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

8 843

–

–

8 843

Інші позикові кошти

4 626

54 032

–

58 658

Поточне зобов’язання з податку на прибуток

96

–

–

96

155

–

–

155

Всього зобов’язань

56 852

54 032

5 849

116 733

Чиста балансова позиція

64 846

(42 455)

(5 658)

16 733

778

–

–

778

Інші зобов’язання

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
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Валютний ризик.

гальний прийнятний рівень ризику за позиціями «овернайт» та

Банк наражається на ризик у зв’язку із впливом коливання курсів

протягом дня (контроль здійснюється щодня). У поданій нижче таб-

обміну іноземних валют на його фінансовий стан та грошові по-

лиці наведено концентрацію валютного ризику Банку станом на 31

токи. Правління Банку визначає ліміти ризиків по валютах та за-

грудня 2005 року.

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

Гривні

Долари США

Євро

Інші валюти

Всього

15 423

4 288

2 860

65

22 636

–

1 996

6 491

–

8 487

58 004

107 101

2 368

3

167 476

1 323

–

–

–

1 323

525

–

–

–

525

9 450

–

–

–

9 450

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий
резерв
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам
Відстрочений актив з податку на прибуток
Нематеріальні активи
Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання
Інші активи
Всього активів

745

35

3

–

783

85 470

113 420

11 722

68

210 680

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

6 337

6 536

–

–

12 873

Кошти клієнтів

40 203

32 420

7 328

10

79 961

Випущені боргові цінні папери

18 010

–

–

–

18 010

–

65 730

4 291

–

70 021
8 391

Інші позикові кошти
Субординований борг

–

8 391

–

–

Поточне зобов’язання з податку на прибуток

243

–

–

–

243

Інші зобов’язання

224

33

62

3

322

Всього зобов’язань

65 017

113 110

11 681

13

189 821

Чиста балансова позиція

20 453

310

41

55

20 859

405

135

264

125

929

Гривні

Долари США

Євро

Інші валюти

Всього

8 103

9 692

3 379

67

21 241

–

–

4 742

–

4 742

26 976

68 352

3 037

3

98 368
500

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням (примітка 23)

Станом на 31 грудня 2004 року Банк мав такі валютні позиції:
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, примітка 3)

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий
резерв
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам
Відстрочений актив з податку на прибуток

500

–

–

–

Нематеріальні активи

481

–

–

–

481

7 797

–

–

–

7 797

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання
Інші активи
Всього активів

337

–

–

–

337

44 194

78 044

11 158

70

133 466

4 007

8 257

1 232

–

13 496

16 326

15 161

3 956

42

35 485

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Поточне зобов’язання з податку на прибуток

8 843

–

–

–

8 843

–

52 670

5 988

–

58 658

96

–

–

–

96

121

15

19

–

155

Всього зобов’язань

29 393

76 103

11 195

42

116 733

Чиста балансова позиція

14 801

1 941

(37)

28

16 733

611

159

8

–

778

Інші зобов’язання

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням (примітка 23)

Банк надавав позики та аванси, деноміновані в іноземних валютах. Зміна

Ризик ліквідності.

валютних курсів відносно української гривні впливає на спроможність по-

Ризик ліквідності визначається як ризик, що виникає, коли строки погашення

зичальників повернути свій борг, що, в свою чергу, впливає на імовірність

активів та зобов’язань не збігаються. Банк щодня стикається з цим ризиком

виникнення збитків по кредитах.

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 похідними фінансовими інструментами, розрахунки по яких здійснюються 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.
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У поданій нижче таблиці показано активи та зобов’язання Банку станом на 31

ку, відносяться до категорії «До запитання та до 1 місяця». Прострочені активи

грудня 2005 року за визначеними в угодах строками погашення, що залишили-

класифікуються на підставі очікуваного строку погашення. Передбачається,

ся (за винятком випадків, коли є свідчення того, що деякі з цих активів можуть

що датою погашення певних активів, наприклад, пайових цінних паперів для

бути знецінені й розрахунки за ними будуть проведені після строків погашен-

подальшого продажу, є дата очікуваного продажу активів. Кошти на рахунках

ня, визначених угодами, - у таких випадках використовуються очікувані стро-

обов’язкового резерву в НБУ відносяться до категорії „До запитання та до 1 міся-

ки погашення). Проте деякі активи можуть фактично мати дещо більші строки.

ця”, оскільки обов’язковий резерв повинен утримуватись на рівні встановленої

Наприклад, кредити часто поновлюються і, відповідно, короткострокові кре-

процентної норми від певних зобов’язань, які також включені до цієї категорії.

дити можуть насправді мати довший строк, ніж зазначено в угодах.
Прострочені зобовязання, такі як строкові депозити, не вилучені клієнтами Бан-

Позицію ліквідності Банку станом на 31 грудня 2005 року подано нижче.

До запитання та

1-3

3 – 12

Понад Строк погашення

до 1 місяця

місяці

місяців

1 рік не визначений

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

Всього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий
резерв

22 636

–

–

–

–

Заборгованість інших банків

8 487

–

–

–

–

8 487

Кредити та аванси клієнтам

12 530

25 879

63 447

65 620

–

167 476

Відстрочений актив з податку на прибуток

–

–

–

–

1 323

1 323

Нематеріальні активи

–

–

–

–

525

525

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання

–

–

–

–

9 450

9 450

Інші активи
Всього активів

22 636

425

–

–

–

358

783

44 078

25 879

63 447

65 620

11 656

210 680

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

12 873

–

–

–

–

12 873

Кошти клієнтів

18 071

8 604

28 194

25 092

–

79 961

304

33

–

17 673

–

18 010

2 008

1 830

10 839

55 344

–

70 021

391

–

–

8 000

–

8 391

–

243

–

–

–

243

321

–

–

–

1

322

33 968

10 710

39 033

106 109

1

189 821

Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Субординований борг
Поточне зобов’язання з податку на прибуток
Інші зобов’язання
Всього зобов’язань
Чистий розрив ліквідності

10 110

15 169

24 414

(40 489)

11 655

20 859

Кумулятивний розрив ліквідності на 31 грудня 2005 р.

10 110

25 279

49 693

9 204

20 859

–

Всього

Позицію ліквідності Банку станом на 31 грудня 2004 року подано
нижче.
До запитання та

1-3

3 – 12

Понад Строк погашення

до 1 місяця

місяці

місяців

1 рік не визначений

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

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий
резерв

21 241

–

–

–

–

Заборгованість інших банків

4 742

–

–

–

–

21 241
4 742

Кредити та аванси клієнтам

8 124

16 906

43 380

29 958

–

98 368
500

Відстрочений актив з податку на прибуток

–

–

–

–

500

Нематеріальні активи

–

–

–

–

481

481

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання

–

–

–

–

7 797

7 797

Інші активи
Всього активів

337

–

–

–

–

337

34 444

16 906

43 380

29 958

8 778

133 466

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

10 736

–

2 760

–

–

13 496

Кошти клієнтів

13 631

5 914

13 473

2 467

–

35 485

Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Поточне зобов’язання з податку на прибуток

54

2 154

6 604

–

8 843

5 896

6 204

43 507

–

58 658

96

–

–

–

–

96

155

–

–

–

–

155

27 700

11 864

24 591

52 578

–

116 733

Інші зобов’язання
Всього зобов’язань

31
3 051

Чистий розрив ліквідності

6 744

5 042

18 789

(22 620)

8 778

16 733

Кумулятивний розрив ліквідності на 31 грудня 2004 р.

6 744

11 786

30 575

7 955

16 733

–

Відповідність та/або контрольована невідповідність строків і процентних

операції часто мають різний характер та невизначений термін. Строки

ставок активів та зобов’язань має фундаментальне значення для керів-

активів та зобов’язань і спроможність заміни (за прийнятною вартістю)

ництва Банку. Повна відповідність для банків не характерна, оскільки

процентних зобов’язань після настання строку їх погашення є важливими
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чинниками оцінки ліквідності Банку та його реакції на зміни процентної

тах, оскільки строк значної частини таких зобов’язань може закінчитися

ставки та курсу обміну валют.

без фінансування.

Кошти клієнтів відображені у вказаному аналізі за строками, що залишились до погашення відповідно до контрактів. Проте, відповідно до

Ризик процентної ставки.

Цивільного кодексу України, фізичні особи мають право вилучати кошти

Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань домінуючих рів-

з рахунків до настання строку погашення, втрачаючи при цьому право на

нів ринкової процентної ставки на його фінансовий стан та грошові потоки.

нараховані проценти.

Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може

Потреби в ліквідності для надання грошових коштів за гарантіями та ак-

також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваних змін. У

редитивами “стендбай” значно нижчі, ніж сума зобов’язання, оскільки

поданій нижче таблиці наведено концентрацію ризику процентних ста-

загалом Банк не очікує, що кошти за угодою сплачуватимуться третій

вок Банку станом на 31 грудня 2005 року. До таблиці включено активи та

стороні. Загальна сума невиконаних зобов’язань за угодами про надання

зобов’язання Банку за балансовими сумами в розрізі строків перегляду

кредитів не обов’язково являє собою майбутні потреби в грошових кош-

процентної ставки відповідно до контракту або строків погашення, залежно від того, що буде раніше.

До запитання та

1-3

3 – 12

Понад

до 1 місяця

місяці

місяців

1 рік

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

Безпроцентні

Всього

22 636

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв

22 636

–

–

–

–

Заборгованість інших банків

8 487

–

–

–

–

8 487

Кредити та аванси клієнтам

12 530

25 879

63 447

65 620

–

167 476

Відстрочений актив з податку на прибуток

–

–

–

–

1 323

1 323

Нематеріальні активи

–

–

–

–

525

525

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання

–

–

–

–

9 450

9 450

Інші активи
Всього активів

–

–

–

–

783

783

43 653

25 879

63 447

65 620

12 081

210 680

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

12 873

–

–

–

–

12 873

Кошти клієнтів

18 071

8 604

28 194

25 092

–

79 961

304

33

–

17 673

–

18 010

14 373

25 564

5 089

24 995

–

70 021
8 391

Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Субординований борг

391

–

–

8 000

–

Поточне зобов’язання з податку на прибуток

–

–

–

–

243

243

Інші зобов’язання

–

–

–

–

322

322

46 012

34 201

33 283

75 760
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189 821

(2 359)

(8 322)

30 164

(10 140)

11 516

20 859

(2 359)

(10 681)

19 483

9 343

20 859

–

Всього зобов’язань
Чиста невідповідність по процентних
активах та зобов’язаннях
Кумулятивна невідповідність по процентних активах
та зобов’язаннях на 31 грудня 2005 р.

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію ризику процентних ста-

зобов’язання Банку в розрізі строків перегляду процентної ставки відповід-

вок Банку станом на 31 грудня 2004 року. До таблиці включено активи та

но до контракту або строків погашення, залежно від того, що буде раніше.

До запитання та

1-3

3 – 12

Понад

до 1 місяця

місяці

місяців

1 рік

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

Безпроцентні

Всього

21 241

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв

21 241

–

–

–

–

Заборгованість інших банків

4 742

–

–

–

–

4 742

Кредити та аванси клієнтам

8 124

16 906

43 380

29 958

–

98 368
500

Відстрочений актив з податку на прибуток

–

–

–

–

500

Нематеріальні активи

–

–

–

–

481

481

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання

–

–

–

–

7 797

7 797

Інші активи
Всього активів

337

–

–

–

–

337

34 444

16 906

43 380

29 958

8 778

133 466

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

10 764

–

2 732

–

–

13 496

Кошти клієнтів

13 631

5 914

13 473

2 467

–

35 485

Випущені боргові цінні папери

31

54

2 154

6 604

–

8 843

16 826

29 636

7 212

4 984

–

58 658

Поточне зобов’язання з податку на прибуток

–

–

–

–

96

96

Інші зобов’язання

–

–

–

–

155

155

Всього зобов’язань

41 252

35 604

25 571

14 055

251

116 733

Чиста невідповідність по процентних активах та зобов’язаннях

(6 808)

(18 698)

17 809

15 903

8 527

16 733

(6 808)

(25 506)

(7 697)

8 206

16 733

–

Інші позикові кошти

Кумулятивна невідповідність по процентних активах
та зобов’язаннях на 31 грудня 2004 р.

Фінансова звітніс ть

Банк наражається на ризик грошових потоків за процентами переважно у
зв’язку з активами та зобов’язаннями, для яких процентні ставки переглядаються відповідно до змін ринкових умов. Такі активи та зобов’язання в основному подано у таблиці як короткострокові. Банк наражається на ризик зміни справедливої вартості процентних ставок у зв’язку з активами та зобов’язаннями з
фіксованими процентними ставками, які у даній таблиці переважно представлені як довгострокові. На практиці процентні ставки, які згідно з контрактами
фіксуються як для активів, так і для зобов’язань, часто переглядаються за погодженням сторін для врахування поточних ринкових умов.
Правління Банку встановлює ліміти на рівні розриву строків перегляду процентних ставок, які щоденно контролюються. За відсутності будь-яких наявних інструментів хеджування, Банк зазвичай прагне досягти відповідності
своїх позицій за процентними ставками.
У поданій нижче таблиці показані діючі ефективні процентні ставки за основними валютами для основних боргових інструментів. Аналіз проведено
із застосуванням ефективних ставок на кінець періоду, які застосовувались
для амортизації відповідних активів та зобов’язань.
2005 рік
% річних

Гривні Долари США Євро Інші валюти

2004 рік
Гривні Долари США

Euro Інші валюти

Активи
Кореспондентські рахунки в інших банках

0

1

2

1

0

1

2

1

Заборгованість інших банків

–

4

2

–

–

–

2

–

Кредити та аванси клієнтам

28

18

16

–

28

17

15

20

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками

9

4

–

–

18

5

4

–

Кошти клієнтів

8

7

6

–

8

6

6

–

–

Випущені боргові цінні папери

11

–

–

–

14

–

Інші позикові кошти

–

8

4

–

–

6

4

–

Субординований борг

–

10

–

–

–

–

–

–

Позначка “-“ у таблиці означає, що Банк не має відповідних активів
або зобов’язань у відповідній валюті.

23 Умовні та інші зобов’язання
Судові процедури.

номічної сутності таких операцій. Ця рекласифікація не впливає на прибу-

В ході нормального ведення бізнесу Банк час від часу одержує претензії.

ток Банку до оподаткування та податкові нарахування, відображені у цій

Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професійних консультацій, керів-

фінансовій звітності.

ництво Банку вважає, що Банк не зазнає суттєвих ненарахованих збитків

Керівництво Банку вважає, що його тлумачення відповідного законодавс-

у результаті судових позовів. Таким чином, у цій фінансовій звітності від-

тва є правильним, та що позиція Банку в податкових, валютних та митних

повідний резерв не створювався.

питаннях не зміниться. Відповідно, у цій фінансовій звітності резерв потенційного податкового зобов’язання станом на 31 грудня 2005 року не ство-

Податкове законодавство.

рювався (у 2004 році резерв не створювався).

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися
по-різному й часто змінюється. Відповідні місцеві та центральні органи

Зобов’язання по капітальних витратах.

можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керівництвом у

Станом на 31 грудня 2005 року Банк мав капітальні зобов’язання, перед-

зв’язку з діяльністю Банку та операціями в рамках цієї діяльності. Нещо-

бачені контрактами, щодо приміщень, удосконалень орендованого майна

давні події в Україні свідчать про те, що податкові органи можуть займати

та обладнання на загальну суму 125 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004

більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та податкових

року – 595 тисяч доларів США).

розрахунків, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше

Банк вже виділив ресурси, необхідні для виконання цих зобов’язань. Керів-

не заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути на-

ництво Банку вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть

раховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені. Податкові орга-

достатніми для покриття цих та подібних зобов’язань.

ни можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом
трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка
може стосуватися довших періодів.
Податкові наслідки операцій для цілей оподаткування згідно із законодавством України часто визначаються формою документування цих операцій та
основними принципами бухгалтерського обліку, передбаченими Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.
Відповідно, Банк структурує окремі операції, щоб скористатись перевагами такого формального визначення з метою зниження загальної ставки
оподаткування. Звіт про фінансові результати, наведений у цій фінансовій
звітності, містить рекласифікацію статей, здійснену для відображення еко-
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Зобов’язання за оперативною орендою.

зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком,

У разі, коли Банк виступає орендарем, майбутні мінімальні виплати за нес-

ніж короткострокові. Непогашені зобов’язання, пов’язані з кредитуван-

касовуваною оперативною орендою є такими:

ням, були такими:
2005 рік 2004 рік

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

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

2005 рік 2004 рік

До 1 року

1 882

1 029

Імпортні акредитиви

237

4

1-5 років

5 571

3 027

Гарантії надані

718

790

Більше 5 років
Всього зобов’язань за оперативною орендою

946

922

8 399

4 978

Мінус: Резерв на покриття збитків за
зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням

(26)

(16)

Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням

929

778

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням.
Головною метою цих інструментів є забезпечення грошових коштів для

Загальна сума невиконаних акредитивів та гарантій за угодою

задоволення фінансових потреб клієнтів. Гарантії та акредитиви “стен-

необов’язково являє собою майбутні потреби у грошових коштах, ос-

дбай”, які являють собою безвідкличні гарантії того, що Банк здійснить

кільки строк дії таких фінансових інструментів може закінчитися без

платежі на користь третіх сторін у випадку невиконання клієнтами своїх

фінансування. Справедлива вартість зобов’язань з кредитування на 31

зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що і позики. Докумен-

грудня 2005 року становила 26 тисяч доларів США (2004 рік - 16 тисяч

тарні та товарні акредитиви, що являють собою письмові зобов’язання

доларів США).

Банку за дорученням своїх клієнтів, які уповноважують треті сторони ви-

Станом на 31 грудня 2005 року усі зобов’язання з надання кредитів є від-

магати від Банку оплати у встановлених сумах відповідно до конкретних

кличними і становлять суму 1 796 тисяч доларів США (на 31 грудня 2004

умов, забезпечуються партіями товару, до яких вони відносяться, або

року - усі відкличні на суму 865 тисяч доларів США).

грошовими депозитами, отже, мають менший рівень ризику, ніж позики.

У сумі резерву на покриття збитків за зобов’язаннями, пов’язаними з кре-

Зобов’язання щодо надання кредитів являють собою невикористані

дитуванням, відбулися такі зміни:

суми, призначені для надання кредитів у формі позик, гарантій та акре2005 рік 2004 рік

дитивів. Стосовно кредитного ризику за зобов’язаннями щодо надання

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

кредитів, Банк наражається на потенційні збитки в загальній сумі неви-

Резерв на покриття збитків за зобов’язаннями,

користаних зобов’язань. Проте можлива сума збитків є меншою за за-

пов’язаними з кредитуванням, на 1 січня

гальну суму невикористаних зобов’язань, оскільки виконання більшості

Резерв на покриття збитків за зобов’язаннями,

зобов’язань щодо надання кредитів залежить від дотримання клієнта-

пов’язаними з кредитуванням, за рік

ми певних кредитних стандартів. Банк відстежує строки до погашен-

Резерв на покриття збитків за зобов’язаннями,

ня зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки більш довгострокові

пов’язаними з кредитуванням, на 31 грудня

16

16

10

–

26

16

Активи, передані в заставу, та активи з обмеженим використанням.
Станом на 31 грудня 2005 року Банк надав у заставу такі активи:
2005 рік

У тисячах доларів США (долар США

Прим.

Активи у заставі

Заборгованість інших банків

8,12

6 509

6 536

3 537

3 467

6 509

6 536

3 537

3 467

Всього

Відповідне зобов’язання

2004 рік

є валютою подання, примітка 3)

Активи у заставі Відповідне зобов’язання

Крім цього, обов’язкові залишки грошових коштів у Національному банку України в сумі 6 080 тисяч доларів США (у 2004 році – 2 733 тисячі доларів США)
являють собою обов’язкові резервні депозити, які Банк не може використовувати для фінансування своєї повсякденної діяльності (див. примітку 7).

24 Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість - це сума грошей, на яку фінансовий інструмент можуть
обміняти зацікавлені сторони, що добровільно здійснюють таку операцію, крім
випадків вимушеного продажу або ліквідації. Справедлива вартість найкраще
підтверджується існуючими ринковими цінами.
Банк розраховував оціночну справедливу вартість фінансових інструментів виходячи з наявної ринкової інформації (якщо така існує) та відповідних методологій
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.
Грошові кошти та їх еквіваленти відображені за амортизованою первісною
вартістю, яка наближається до їхньої поточної справедливої вартості.

Фінансова звітніс ть

Кредити та дебіторська заборгованість, відображені за амортизо-

ний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартість

ваною первісною вартістю.

зобов’язань, що погашаються за вимогою або після завчасного повідомлен-

Справедливою вартістю інструментів, які мають плаваючу процентну став-

ня («зобов’язання, що погашаються за вимогою»), розраховується як сума

ку, є їхня балансова вартість. Розрахункова справедлива вартість інстру-

до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги

ментів, які розміщуються за фіксованою процентною ставкою, базується

про погашення зобов’язання. Див. примітки 12, 13, 14 та 16 для отримання

на розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоках, дисконтованих

інформації про розрахункову справедливу вартість заборгованості перед

із застосуванням поточних процентних ставок для нових інструментів, що

іншими банками, коштів клієнтів, випущених боргових цінних паперів та

мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився.

інших позикових коштів, відповідно.

Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від кредитного ризику позичальника та варіюються від 13% до 29% річних (у 2004 році – від
15% до 35% річних). Див. примітки 8 та 9 для отримання інформації про

25 Операції з пов’язаними сторонами

розрахункову справедливу вартість заборгованості інших банків та кредитів і авансів клієнтам, відповідно.

Для складання цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними,
якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спіль-

Зобов’язання, обліковані за амортизованою первісною вартістю.

ним контролем або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових

Справедлива вартість інструментів, щодо яких існує ринкова ціна, базуєть-

та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що

ся на такій ринковій ціні. Розрахункова справедлива вартість інструмен-

можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приді-

тів із визначеним строком погашення, які розміщуються за фіксованою

ляється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

процентною ставкою і не мають визначеної ринкової ціни, базується на
очікуваних грошових потоках, дисконтованих із застосуванням поточних

Станом на 31 грудня 2005 року залишки по операціях з пов’язаними сторо-

процентних ставок для нових інструментів, що мають подібний кредит-

нами були такими:

У тисячах доларів США (долар США

Материнська
компанія

є валютою подання, примітка 3)

Компанії під

Інші пов’язані

акціонери спільним контролем

Інші

сторони

Заборгованість інших банків (процентна ставка за угодами: 0,25% - 0,5%)

–

–

9

–

Кошти клієнтів (процентна ставка за угодами: 8,0% - 8,5%)

–

–

–

94

10 036

32 496

–

–

8 391

–

–

–

Інші позикові кошти (процентна ставка за угодами: 6,8% - 9,7%)
Субординований борг (процентна ставка за угодами: 9,69%)

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними сторонами
за 2005 рік:
У тисячах доларів США (долар США
є валютою подання, примітка 3)

Материнська
компанія

Процентні доходи

Компанії під

Інші пов’язані

акціонери спільним контролем

Інші

сторони

–

–

1

–

421

2 836

26

14

Витрати на виплати та комісійні

42

–

–

–

Адміністративні та інші операційні витрати

33

–

–

622

Процентні витрати

Станом на 31 грудня 2004 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:
Акціонери

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

Компанії під

Інші пов’язані

спільним контролем

сторони

Заборгованість інших банків (процентна ставка за угодами: 0,25% - 0,5%)

–

136

–

Заборгованість перед іншими банками (процентна ставка за угодами: 3,8% - 6,9%)

–

6 144

–

Кошти клієнтів (процентна ставка за угодами: 5,0% - 8,5%)
Інші позикові кошти (процентна ставка за угодами: 5,1% - 8,0%)

–

–

100

40 102

–

1 362

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними сторонами
за 2004 рік:

У тисячах доларів США (долар США

Акціонери

Компанії під

Інші пов’язані

спільним контролем

сторони

1 666

38

21

91

–

–

–

9

433

є валютою подання, примітка 3)

Процентні витрати
Витрати на виплати та комісійні
Адміністративні та інші операційні витрати

В 2005 році загальна сума винагороди основним керівникам склала 421 тисячу доларів США (у 2004 році - 252 тисяч доларів США). Винагорода двом
іноземним членам Правління виплачувалася як частина винагород керівництву згідно до договору про надання управлінських послуг, підписаному
з IPC, як показано у примітці 20.
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Контактна інформація

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

Відділення
Київ 1
01135, Київ, вул. Павлівська, 26/41
Тел.: (044) 501 56 86
Факс: (044) 501 56 86
info@procreditbank.com.ua
Київ 2
04053, Київ,
вул. Смирнова-Ласточкіна, 1-3
Тел.: (044) 272 64 99
Факс: (044) 272 44 83
info@procreditbank.com.ua
Київ 3
04210, Київ,
вул. Героїв Сталінграду, 24-А
Тел.: (044) 585 41 80
Факс: (044) 585 41 58
info@procreditbank.com.ua
Київ 4
02121, Київ, пр-т. Бажана, 26
Тел.: (044) 585 10 95
Факс: (044) 585 10 95
info@procreditbank.com.ua
Київ 5
03150, Київ, вул. Боженка, 86
Тел.: (044) 490 60 40
Факс: (044) 490 60 41
info@procreditbank.com.ua
Київ 6
03115, Київ, пр-т. Перемоги, 103
Тел.: (044) 585 86 05
Факс: (044) 585 86 05
info@procreditbank.com.ua
Київ 7
02160, Київ, Харківське шосе, 2-А
Тел.: (044) 559 18 00
Факс: (044) 559 19 01
info@procreditbank.com.ua

Київ 8
01004, Київ, вул. Червоноармійська, 24
Тел.: (044) 538 03 00
Факс: (044) 538 03 01
info@procreditbank.com.ua
Київ 9
04073, Київ, пр-т. Московський, 16-Б
Тел.: (044) 426 49 53
Факс: (044) 426 49 51
info@procreditbank.com.ua
Біла Церква
09117, Біла Церква, вул. 50-річчя Перемоги, 15
Тел.: (04463) 90 272
Факс (04463) 90 275
bank@bts.procreditbank.com.ua
Дніпропетровськ 1
49000, Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 4-А
Тел.: (056) 770 77 10
Факс: (056) 770 77 10
info@dnepr.procreditbank.com.ua
Дніпропетровськ 2
49081, Дніпропетровськ, пр-т Газети “Правда”, 12
Тел.: (0562) 349 222
Факс: (0562) 349 222
info@dnepr.procreditbank.com.ua
Горлівка
84600, Горлівка, пр-т. Перемоги, 70
Тел.: (0624) 52 18 18, 52 19 19
Факс: (0624) 52 18 18, 52 19 19
bank@go.procreditbank.com.ua
Донецьк 1
83086, Донецьк, вул. Червоноармійська, 34
Тел.: (062) 345 32 00
Факс: (062) 345 32 06
pcb@donetsk.procreditbank.com.ua
Донецьк 2
83055, Донецьк, вул. Пушкіна, 23,
Тел.: (062) 348 36 00
Факс: (062) 348 36 06
pcb@donetsk.procreditbank.com.ua

Кон та к т н а інф орм а ц і я

Івано-Франківськ
76000, Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців 11
Тел.: (0342) 55 70 00
Факс: (0342) 55 70 13
bank@ifr.procreditbank.com.ua

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

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

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

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

Одеса 1
65007, Одеса, вул. В. Арнаутська 121
Тел.: (048) 786 0 731
Факс: (048) 786 0 728
credit@odessa.procreditbank.com.ua

Харків 3
61003, Харків, вул. Кооперативна 13/2
Тел.: (057) 717 67 77
Факс: (057) 717 61 44
bank@kharkiv.procreditbank.com.ua

Одеса 2
65045, Одеса, вул. Буніна 33
Тел.: (048) 786 0 774
Факс: (0482) 32 92 44
credit@odessa.procreditbank.com.ua

Харків 4
61072, Харків, вул. 23 Серпня 32/20
Тел.: (057) 703 40 50
Факс: (057) 703 40 53
bank@kharkiv.procreditbank.com.ua

Полтава
36000, Полтава, вул. Котляревського 19/10
Тел.: (0532) 503 680
Факс: (0532) 506 203
office@pl.procreditbank.com.ua

Краматорськ
84300, Краматорськ, вул. Соціалістична 38
Тел.: (0626) 41 47 64, 41 47 87
Факс: (0626) 41 47 64, 41 47 87
procreditbank@krm.dn.ua

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

Львів 1
79007, Львів, вул. Городоцька 33
Тел.: (032) 298 73 45
Факс: (032) 298 73 50
office@lviv.procreditbank.com.ua

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

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

Запоріжжя
69063, Запоріжжя, пр-т. Леніна 62
Тел.: (061) 220 41 81
Факс: (061) 220 41 91
bank@zp.procreditbank.com.ua

Львів 3
79000, Львів, вул. Міцкевича 5
Тел.: (032) 244 44 60
Факс: (032) 244 44 60
office@lviv.procreditbank.com.ua
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