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Основні показники

     Тис. дол. США Приріст
    2008 2007

Дані балансу
Усього активів 411 642 454 046 -9,3%
Валовий кредитний портфель 370 646 389 181 -4,8%
  Портфель бізнес-кредитів 346 875 357 169 -2,9%
   Кредити до 10 000 доларів США 87 553 129 120 -32,2%
   Кредити від 10 000  до 50 000 доларів США 106 827 102 472 4,2%
   Кредити від 50 000 до 150 000 доларів США 88 701 73 872 20,1%
   Кредити від 150 000 доларів США 63 794 51 705 23,4%
  Портфель сільськогосподарських кредитів 3 457 4 143 -16,6%
  Портфель кредитів на поліпшення житлових умов 7 784 17 809 -56,3%
  Інші кредити 12 530 10 060 24,6%
Резерви під знецінення кредитів 13 264 9 870 34, 4%
Чистий кредитний портфель 357 382 379 311 -5,8%
Зобов’язання перед клієнтами 174 936 220 587 -20,7%
Зобов’язання перед банками та фінансовими організаціями 
(не враховуючи ПроКредит Холдинг АГ) 143 774 84 439 70,3%
Акціонерний капітал 23 447 39 373 -40,4%

Звіт про фінансові результати   
Операційний дохід 48 200 42 622 13,1%
Операційні витрати 50 321 37 864 32,9%
Операційний прибуток до оподаткування - 2 121 4 758 -144,6%
Чистий прибуток -2 039 3 041 -167,1%

Ключові коефіцієнти   
Коефіцієнт співвідношення витрат до доходів 89,20% 82,32% 
Рентабельність власного капіталу -6,49% 7,63% 
Коефіцієнт достатності капіталу 13,5% 16,9% 

Операційна статистика
Кількість кредитів у кредитному портфелі 45 858 52 894 -13,3%
Кількість кредитів, наданих протягом року 27 508 40 658 -32,3%
Кількість кредитів у портфелі бізнес- та 
сільськогосподарських кредитів 37 361 43 524 -14,2%
Кількість депозитних рахунків 105 656 100 682 4,9%
Кількість співробітників 2 035 1 804 12,8%
Кількість відділень* 74 61 21,3%

* Ці дані відрізняються від показників за 2007 рік, 
зазначених в минулорічному річному звіті, через 
зміни в класифікації відділень.

Обмінний курс станом на 31 грудня:
2008: 1 дол. = 7,7 грн.
2007: 1 дол. = 5,05 грн.
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Місія

ПроКредит Банк — це універсальний банк, націлений на розвиток економіки. 

Ми пропонуємо клієнтам якісне обслуговування і широкий спектр банківських 

продуктів. У кредитних операціях нашою цільовою групою є дрібні, малі та 

середні підприємства, оскільки ми впевнені, що саме завдяки цим представникам 

бізнесу створюється максимальна кількість робочих місць та робиться значний 

внесок в економіку країни.

На відміну від інших банків, наш банк не є активним прихильником споживчого 

кредитування. Натомість ми зосереджуємося на відповідальному банківському 

обслуговуванні, розвитку культури заощаджень та розбудові довгострокових 

партнерських відносин з нашими клієнтами.

Наші акціонери очікують стабільного прибутку від інвестицій, але не є 

зацікавленими в його короткостроковій максимізації. Ми робимо значний 

внесок у розвиток нашого персоналу, намагаючись створити й підтримувати 

сприятливу та ефективну робочу атмосферу, а також забезпечити привітне 

та професійне обслуговування наших клієнтів. 
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Місія

2008 рік став поворотним пунктом для економіки та банківської системи України. У ці нелегкі часи 
бізнес-модель ПроКредит Банку як ніколи довела свою життєздатність всупереч зовнішнім труд-
нощам. У той же час стабільність установи свідчить про доречність нашої місії. В основі нашого 
підходу лежить надання банківських послуг малому та середньому бізнесу у відповідальний спосіб. 
Довгострокові відносини з нашими клієнтами завжди ґрунтувалися на сумлінному аналізі їхньої ді-
яльності та інтенсивному діалозі. Сьогодні ми спостерігаємо, що більшість наших позичальників, 
кожен з яких пройшов ретельну перевірку з боку наших досвідчених співробітників, можуть проти-
стояти кризі завдяки гнучкості в адаптуванні до нових економічних реалій. Працюючи в безпосеред-
ньому контакті з нашими клієнтами, ми переконалися, що майже в кожному випадку можна знайти 
рішення щодо погашення заборгованості. 

Загострення фінансово-економічної кризи прийшлося в Україні на кінець звітного року, і в наступ-
ному 2009 році слід очікувати лише її поглиблення. Перші труднощі через відсутність ліквідності 
в банківській системі швидко перетворилися на проблему якості активів, в основі якої лежить де-
кілька факторів. Серед основних причин — знецінення національної валюти, яка втратила більш ніж 
половину своєї вартості по відношенню до американського долара в період між серпнем та груднем, 
та спад промислового виробництва приблизно на 30% впродовж двох останніх місяців року. До того 
ж на якість кредитів в українській банківській системі впливає висока доларизація, що вдарила по 
бізнесу позичальників одразу з двох боків. По-перше, позичальникам ставало все складніше виплачу-
вати кредити в іноземній валюті через несприятливі зміни валютного курсу. По-друге, у результаті 
стрімкого зниження обсягів ділових операцій почали скорочуватися грошові потоки та прибутки. 
Усе це призвело до підвищення безробіття та зниження доходів, які, як очікується, лише посилять 
економічний спад у наступному році.                       

У минулому ПроКредит Банк попереджав про те, що економіка розвивається занадто швидкими 
темпами, а також про безвідповідальність та відсутність прозорості в наданні кредитних послуг 
багатьма нашими конкурентами. Вони не спромоглися адекватно відповісти на ризик невідповід-
ності строкової структури активів строковій структурі пасивів, який неминуче створює агресив-
на експансія. Результати говорять самі за себе, а адекватність нашого  обачного підходу та першо-
рядність розважливого і відповідального банківського обслугову вання знов були недооцінені. 

Хоча ми не можемо заперечувати те, що в нас попереду ще один складний рік, ми відчуваємо, що пе-
ребуваємо у вигідному становищі, і зможемо відповісти на виклики, які на нас чекають, не в остан-
ню чергу через те, що в 2008 році ПроКредит Банк продовжував вкладати кошти в розвиток своєї 
ринкової та інституціональної інфраструктури. Тільки в цьому році ми відкрили 13 відділень, збіль-
шивши їхню загальну кількість до 74. Також ми  найняли 710 нових співробітників та зробили вагомі 
внески в розвиток персоналу — як за допомогою внутрішніх заходів, так і завдяки ПроКредит ака-
деміям. На додачу до зростання операційної діяльності ми розширили наші програми з фінансової 
освіти для вкладників та бізнес-клієнтів та розпочали аналогічний проект для школярів із метою 
сприяння фінансовій грамотності. У той же час ми продовжуємо підвищувати обізнаність громад-
ськості щодо ролі та відповідальності банківських установ у поточних умовах. 

Від імені Спостережної Ради я хочу відзначити внесок акціонерів ПроКредит Банку, які цього року 
знов довели свою відданість розвитку в Україні, додатково підтримавши банк ліквідними коштами 
та збільшенням капіталу. Завдяки цьому був зміцнений власний капітал банку, а вкладники отрима-
ли додаткові гарантії безпеки своїх коштів. Ми також вдячні всім нашим відданим співробітникам, 
які продемонстрували як чудову взаємовиручку по відношенню один до одного, так і солідарність 
по відношенню до наших клієнтів. У ці складні часи ми виносимо цінні уроки і нас тішить те, що 
ми належимо до такої сильної та вмотивованої команди. Досвід, якого ми набуваємо, відповідаючи 
на виклики сьогодення, безсумнівно, зробить банк ще більш міцною установою в майбутньому, і ми 
віримо, що в наступному році матимемо можливість ще раз довести надійність та актуальність 
нашого підходу.

 Аня Лепп,
 Голова Спостережної Ради

Лист від Спостережної Ради

Члени Спостережної

Ради станом на

31 грудня 2008 року:

Аня Лепп

Доріс Кьон

Чікако Куно

Штефан Бовен

Крістіна Харя

Члени Правління

станом на

31 грудня 2008 року:

Зузанне Декер 

(Голова Правління)

Віктор Пономаренко 

Ольга Томаш

Андрій Мойсєєнко

Дмитро Юденко

Дмитро Попов 

(до 31 грудня 2008 року) 

Махмудалі Гусейнов
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Банк та його акціонери

ПроКредит Холдинг АГ — 
це материнська компанія 
для глобальної групи з 22 
ПроКредит банків. ПроКре-

дит Холдинг засновано в 1998 році під назвою 
Internationale Micro Investitionen AG (IMI) кон-
салтинговою компанією IPC — першопрохідцем 
у галузі фінансування розвитку.

ПроКредит Холдинг прагне розширювати до-
ступ до фінансових послуг у країнах, що роз-
виваються, та в країнах із перехідною еко-
номікою через створення групи банків, які є 
провідними постачальниками чесних, прозо-
рих фінансових послуг малому та середньому 
бізнесу, а також широким верствам населен-
ня. На додаток до задоволення потреб своїх 
дочірніх компаній в акціонерному капіталі, 
ПроКредит Холдинг спрямовує розвиток бан-
ків групи ПроКредит, забезпечує їх вищим ке-
рівництвом та надає підтримку в усіх ключо-
вих сферах діяльності, включаючи банківські 
операції, кадрову політику та управління ри-
зиками. Він забезпечує впровадження на рів-
ні групи корпоративних цінностей, провідних 
методів банківської діяльності та принципів 
Другої Базельської угоди.

Компанія IPC — провідний акціонер та страте-
гічний інвестор ПроКредит Холдингу — є рушій-
ною силою групи ПроКредит відколи засновано 
банки. 

ПроКредит Холдинг — акціонерне товариство, 
акціями якого володіють інвестори як держав-
ного, так і приватного сектора. Крім компаній 
IPC та IPC Invest (інвестиційного інструменту 
співробітників IPC та групи ПроКредит), серед 
інших акціонерів-представників приватного 
сектора нідерландський фонд «DOEN», амери-
канський пенсійний фонд «TIAA-CREF» та фонд 
мікрофінансування «Омідьяр Тафтс», швей-
царський інвестиційний фонд «responsAbility». 
Акціонери ПроКредит Холдингу, що представ-
ляють державний сектор: «KfW» (німецький 
банк розвитку), МФК (одна з організацій Групи 
Світового банку, що здійснює інвестиції в при-
ватному секторі), «FMO» (нідерландський банк 
розвитку) та «BIO» (бельгійська інвестиційна 
компанія для країн, що розвиваються).

ПроКредит Холдинг має рейтинг інвестицій-
ного рівня «BBB-» від рейтингового агентства 
«Fitch». Станом на кінець 2008 року власний 
капітал групи ПроКредит становив 387 млн 
євро, сукупні активи групи — 4,8 млрд євро.

ПроКредит Банк Україна належить до групи 
ПроКредит, яку очолює ПроКредит Холдинг —  
розта шована у Франкфурті-на-Майні компанія-
засновник. ПроКредит Холдинг є мажоритарним 
акціонером, якому належать 60% акцій. 

ПроКредит Банк Україна був заснований у січні 
2001 року як «Мікрофінансовий Банк» (МФБ) 
групою орієнтованих на розвиток міжнародних 
інвесторів, які ставили за мету створення фі-
нансової установи нового типу, що в соціально-
відповідальний спосіб задовольнятиме потреби 
малого і середнього бізнесу. Головна мета поля-
гала не в короткостроковій максимізації прибут-
ку, а в поглибленні фінансового сектора та спри-
янні довгостроковому економічному зростанню 
з можливістю отримувати при цьому стабільний 
прибуток від інвестицій.

Засновниками ПроКредит Банку Україна були 
ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація (МФК), 
Кредитна установа для відбудови (KfW), Western 
NIS Enterprise Fund (WNISEF) та ПроКредит Хол-
динг. ПроКредит Холдинг вже довго та тісно спів-
працює з консалтинговою компанією  IPC і  консо-
лідував структуру власності та управління у всіх 
ПроКредит банках та фінансових установах за-
ради створення дійсно глобальної групи із чіткою 
структурою акціонерів з привнесенням всіх тих 
вигод та синергізму, які вона передбачає.

Поточну структуру акціонерів ПроКредит Банку 
Україна можна побачити нижче. Оплачений ак-
ціонерний капітал банку становить на сьогодні  
29,7 млн доларів США.

Вид діяльності

Інвестиційна діяльність
Банківська діяльність
Інвестиційна діяльність

Акціонер
(станом на 31.12.2008) 
ПроКредит Холдинг 
ЄБРР
WNISEF

Усього

Штаб-квартира

Німеччина
Велика Британія
США

Частка

60,0%
20,0%
20,0%

100%

Оплачений капітал
(у млн дол. США)

17,82
5,94
5,94

29,7
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Банк та його акціонери

Європейський банк реконструк-
ції та розвитку (ЄБРР) був засно-
ваний у 1991 році з метою при-

скорення переходу до відкритої, орієнтованої 
на ринок економіки та сприяння впроваджен-
ню приватних і підприємницьких ініціатив у 
країнах від Центральної Європи до Централь-
ної Азії, у яких прийняті та застосовуються 
принципи демократії, плюралізму та ринкової 
економіки. ЄБРР прагне допомагати країнам, 
що входять до сфери його діяльності, впрова-
джувати структурні та галузеві економічні ре-
форми, розвивати конкуренцію, сприяти при-
ватизації та підприємництву. Як каталізатор 
змін, банк стимулює співфінансування та за-
лучення прямих іноземних інвестицій із боку 
приватного й державного секторів, допомагає 
мобілізувати внутрішній капітал та надає тех-
нічну допомогу у відповідних сферах.

Western NIS Enterprise Fund 
(WNISEF) є першим в Україні та 

Молдові регіональним фондом прямих інвес-
тицій із капіталом у 150 млн доларів США і 
більш ніж десятирічним досвідом успішного 
інвестування в підприємства малого та серед-
нього бізнесу. З моменту заснування WNISEF 
інвестував 151 млн доларів США в 118 компа-
ній, що працюють у регіоні, переважно в галузі 
товарів повсякденного попиту, будівельних 
матеріалів, пакування, роздрібної торгівлі та 
фінансових послуг. WNISEF був заснований 
Конгресом Сполучених Штатів Америки на ко-
шти уряду Сполучених Штатів через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID). 

www.wnisef.org
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Група ПроКредит складається з 22 фінансових 
установ, діяльність яких спрямована на відпо-
відальне банківське обслуговування в краї-
нах, що розвиваються, і в країнах з перехідною 
економікою. Наша мета — надавати доступні 
й зрозумілі послуги малим підприємствам і 
звичайним людям, які працюють та живуть по 
сусідству. Сьогодні 21 400 наших співробітни-
ків в 814 відділеннях обслуговують близько 
2,9 млн клієнтів у Східній Європі, Латинській 
Америці та Африці.

Перші ПроКредит банки були засновані більше 
десяти років тому для того, щоб зробити ваго-
мий внесок у розвиток малих підприємств. Ми 
прагнемо досягти цієї мети шляхом надання 
кредитів, які відповідають їхнім індивідуаль-
ним вимогам, та привабливих депозитних про-
дуктів, що дозволяють родинам і людям з низь-
кими доходами робити заощадження. З часом 
група почала демонструвати стійке зростання: 
сьогодні ми є однією з провідних банківських 
груп, що надає банківські послуги малому й 
середньому бізнесу в країнах, де працюють 
банки групи. 

Сьогодні наша місія розвитку і соціально-
відповідальний підхід особливо актуальні. 
Світова фінансова криза і ті проблеми, з якими 
зіштовхнулися клієнти та національні економі-
ки, лише підкреслюють їхню важливість. Для 
кожної країни кредитна криза матиме свої на-
слідки, але сьогодні нашим клієнтам як ніколи 
необхідний надійний банк-партнер. Саме тому 
ми послідовно дотримуємося принципів, які 
характеризують групу ПроКредит з моменту її 
заснування.

Наша місія — відповідальне кредитування 
малих та середніх підприємств, оскільки ми 
переконані, що саме вони створюють макси-
мальну кількість робочих місць і роблять ва-
гомий внесок у розвиток економіки країни. На 
відміну від більшості інших банків, що працю-
ють на наших ринках, ми уникаємо агресив-
ного споживчого кредитування та всіх видів 
спекулятивної діяльності. ПроКредит банки 
тісно співпрацюють зі своїми клієнтами, щоб 
досягти повного розуміння проблем, з якими 
зіштовхується малий бізнес, і побачити, які 
можливості відкриті перед ним.

Iндивідуальна технологія кредитування, яку 
ми застосовуємо і яку було розроблено німець-
кою консалтингової компанією «IPC», відобра-
жає реалії економічної ситуації наших клієнтів. 
Ця технологія поєднує ретельний аналіз усіх 
кредитних ризиків з високою стандартизаці-
єю та ефективністю. Вона дозволяє установам 

групи ПроКредит обслуговувати велику кіль-
кість малих підприємств без нанесення збитку 
високій якості кредитного портфеля. Оскільки 
ми намагаємося краще зрозуміти наших клієн-
тів і будувати довгострокові робочі відносини, 
засновані на довірі й взаєморозумінні, ми на-
даємо підтримку не тільки в умовах росту, але 
і в час спаду економіки. 

Більше того, завдяки цілеспрямованим зусил-
лям сприяти розвитку культури заощаджень у 
країнах, де ми працюємо, ми створили міцну 
депозитну базу. Депозитні продукти ПроКре-
дит банків призначені для найбільш широкого 
кола клієнтів, особливо для людей з низькими 
доходами. Ми пропонуємо прості ощадні рі-
шення, за якими відсутня вимога мінімальної 
суми внеску. Велику увагу ПроКредит банки 
приділяють дитячим депозитам і ощадним 
рахункам, а також проведенню заходів з під-
вищення фінансової грамотності серед насе-
лення. Крім депозитів ми пропонуємо своїм 
клієнтам повний спектр стандартних банків-
ських послуг.

Група ПроКредит дотримується простої моделі 
ведення бізнесу — це кредитування широко-
го спектра підприємств і залучення депозитів 
на місцях. Тому наші банки — це прозорість 
та низькі ризики. Ми не надто залежимо від 
ринків капіталу і не використовуємо склад-
них фінансових продуктів. Більше того, наші 
співробітники прекрасно підготовлені і легко 
адаптуються до непростих реалій, а значить, 
здатні дати кваліфіковані рекомендації, які 
можуть знадобитися в нелегкі часи. Незважа-
ючи на кризу на світових фінансових ринках, 
результати діяльності групи відрізняються по-
мітною стабільністю: ми закінчили 2008 рік з 
15,4%-річним приростом активів упродовж 
року і достатнім рівнем рентабельності.

Наші акціонери завжди дотримувалися кон-
сервативного та перспективного підходу до 
розвитку бізнесу, намагаючись знайти золо-
ту середину між загальною метою розвитку, 
тобто підтримкою якомога більшої кількості 
малих підприємств і дрібних вкладників, і до-
сягненням комерційного успіху.

Міцну основу групі ПроКредит забезпечують 
сильні акціонери на чолі з німецькою ком-
панією ПроКредит Холдинг АГ, заснованою 
компанією «IPC» у 1998 році. ПроКредит Хол-
динг — це акціонерне товариство, акціями 
якого володіють інвестори як державного, 
так і приватного сектора. Серед акціонерів-
представників приватного сектора — компанії 
«IPC» та «IPC Invest» (інвестиційний інстру-
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мент співробітників «IPC» і групи ПроКредит), 
нідерландський фонд «DOEN», американський 
пенсійний фонд «TIAA-CREF», фонд мікрофі-
нансування «Омідьяр-Тафтс» і швейцарський 
інвестиційний фонд «responsAbility». Акціо-
нери ПроКредит Холдингу, які представляють 
державний сектор, включають німецьку «KfW 
Bankengruppe» (банківську групу «KfW»), Між-
народну фінансову корпорацію (одна з орга-
нізацій Групи Світового банку, що здійснює 
інвестиції в приватному секторі), нідерланд-
ський банк розвитку «FMO» і Бельгійську інвес-
тиційну компанію для країн, що розвиваються, 
«BIO». Група також має стабільну підтримку в 
особі Європейського банку реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) і Коммерцбанку, наших міно-
ритарних акціонерів у Східній Європі, та Між-
американського банку розвитку в Латинській 
Америці.

Крім забезпечення дочірніх компаній необхід-
ним акціонерним капіталом ПроКредит Хол-
динг визначає стратегію розвитку ПроКредит 

банків, призначає вище керівництво й надає 
підтримку в усіх ключових сферах діяльності. 
Холдинг забезпечує впровадження на рівні 
групи корпоративних цінностей, провідних 
методів банківської діяльності та принципів 
управління ризиками згідно з новою Базель-
ською угодою про достатність капіталу. Група 
веде свою діяльність згідно з чітко визначени-
ми регулятивними нормами німецького Феде-
рального управління з контролю за фінансови-
ми послугами. 

ПроКредит Холдинг і група ПроКредит приді-
ляють особливу увагу управлінню персоналом. 
Наша концепція «банк-сусід» не обмежуєть-
ся виключно нашими цільовими клієнтами та 
тим, як ми їх залучаємо. Вона безпосередньо 
стосується наших співробітників, того, як ми 
працюємо з нашими клієнтами і один з одним. 
Міцність відносин з нашими клієнтами буде 
запорукою нашої ефективної роботи й ста-
більних результатів в 2009 році. Підхід банка-
сусіда вимагає децентралізованого прийняття 
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рішень, а отже, розсудливості та творчості 
від усіх співробітників, особливо керівників 
відділень. У своїй щоденній діяльності ми ке-
руємося принципами відкритого спілкуван-
ня, прозорості та професіоналізму  — нашими 
основними корпоративними цінностями. Саме 
тому підбір і підготовка відданого персоналу 
є запорукою нашого успіху. Ми дотримуємося 
корпоративної культури, що сприяє професій-
ному розвитку наших співробітників і в той же 
час виховує почуття глибокої особистої й со-
ціальної відповідальності. Це передбачає не 
тільки інтенсивне навчання технічним і управ-
лінським навичкам, а й постійний обмін пер-
соналом між установами групи, для того щоб 
повною мірою скористатися можливостями 
розвитку персоналу, які створені завдяки їх-
ньому членству в справді міжнародній групі. 

Ключову роль у нашому підході до навчання 
персоналу відіграє ПроКредит Академія в Ні-
меччині, де співробітники з високим потен-
ціалом від кожної з установ групи проходять 
навчання за програмою «ПроКредит Банкір», 
яка розрахована на три роки. Крім інтенсивної 
технічної підготовки у рамках програми сту-
денти вивчають такі предмети, як антрополо-
гія, історія, філософія й етика, і занурюються 

в багатокультурне навчальне середовище. 
Програма «ПроКредит Банкір» — прекрасна 
можливість для наших майбутніх лідерів роз-
винути погляди на навколишній світ, а також 
удосконалити комунікаційні та управлінські 
навички. У вересні 2008 року ПроКредит Ака-
демія вітала своїх перших випускників. Про-
фесійному розвитку місцевих менеджерів се-
редньої ланки також сприяють три регіональні 
академії у Латинській Америці, Африці та Схід-
ні Європі, які надають можливість схожого на-
вчання більшій кількості осіб.

Стратегія групи на 2009 рік відображає умови 
країн, в яких ми працюємо. Ми плануємо при-
діляти більше уваги якості кредитного порт-
феля й пропонувати індивідуальну підтримку 
існуючим клієнтам. Ми продовжуватимемо 
вкладати кошти в розвиток персоналу, тому 
що саме кваліфікація наших співробітників до-
зволяє нам ефективно працювати з клієнтами 
в умовах нестабільної світової економіки. Бу-
дучи відповідальними банками для звичайних 
людей, стійку діяльність яких гарантує зва-
жена політика й висококваліфікований пер-
сонал, ми очікуємо зміцнення своїх позицій у 
всіх країнах, де ми працюємо.
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ПроКредит у Східній Європі 

ПроКредит Банк представлений в 11 країнах 
Східної Європи. З огляду на 611 000 виданих 
кредитів можна стверджувати, що це — про-
відні банки регіону, які обслуговують малий та 
середній бізнес. 

2008 рік виявився складним для регіону. Після 
кількох років стабільного економічного роз-
витку та швидкого росту банківських активів 
у другій половині 2008 року ми відчули вплив 
світової економічної кризи, наслідком якої 
стали послаблення банківського кредитуван-
ня та підірвана довіра населення. Хоча наслід-
ки в середньостроковій перспективі ще не зо-
всім зрозумілі, регіон неминуче зазнає впливу 
як глобального економічного спаду, так і кри-
зи в банківському секторі, що представлений 
в основному західноєвропейськими банками. 
Ми розуміємо, що зниження темпів економіч-
ного зростання та високий рівень ринкової не-
стабільності в країнах, де працює ПроКредит 
Банк, — неминучі умови, до яких потрібно зви-
кати як банку, так і його клієнтам. 

Завдяки нашому системному та надійному під-
ходу установи ПроКредит Банку мають усі шан-
си на успіх за поточної економічної ситуації. Ми 
маємо стабільний балансовий звіт та широку 
клієнтську базу. Розширення діяльності банку 
за останні півроку також тримається на ста-
більному рівні. Рівень росту встановився про-
тягом двох останніх кварталів, в час, коли ми 
впровадили ще більш консервативну кредитну 
політику у відповідь на зростаючий кредитний 
ризик. Наш персонал зосереджений на тісній 
співпраці з нашими позичальниками та при-
ватними клієнтами, щоб допомогти їм краще 
орієнтуватися і діяти в мінливих умовах.
     
Останніми роками більшість інших банків в 
межах регіону зосереджені на корпоративно-
му фінансуванні та споживчому кредитуванні. 
Іншими словами, вони ігнорують можливість 
кредитування малого та середнього бізнесу. 
У ПроКредит Банку такі клієнти становлять 
основну цільову групу. Для них ми є саме тим 
банком-партнером, котрий здатен зрозуміти 
їхні потреби та запропонувати слушну і квалі-
фіковану пораду. Ці підприємства залишати-
муться головною рушійною силою економіч-
ного зростання та створення робочих місць по 
всій Східній Європі, так як це було після розпа-
ду Радянського Союзу та колапсу великих дер-
жавних підприємств. У зв’язку з тим, що бан-
ки видають менше кредитів в регіоні, через 
внутрішні чи міжнародні обмеження, для нас 
зараз дуже важливо підтримувати та забез-
печувати нашим клієнтам доступ до фінансів, 
достатніх для ведення їхньої діяльності. 

ПроКредит Банк завжди наголошує, що спо-
живче кредитування, якого так дотримують-
ся інші банки Східної Європи, ніколи не стане 
бізнес-напрямком нашого банку. На шляху до 
завоювання нових сегментів ринку банки ін-
тенсивно пропонують та видають кредити, і ро-
блять це настільки безвідповідально, що такі 
позики неминуче призведуть до надмірної за-
боргованості позичальників. Нас непокоїть, що 
така широко розповсюджена практика  видачі 
кредитів без належної оцінки кредитоспро-
можності клієнтів лише примножить пробле-
ми фізичних осіб та родин в такі нелегкі часи. 
Це тягне за собою подальші труднощі, з якими 
може зіткнутись банківський сектор у цілому. 
   
Наш підхід полягає в наданні кредитів комер-
ційним підприємствам з ретельним аналізом 
платоспроможності кожного клієнта. Ми ма-
ємо децентралізовану систему прийняття рі-
шень на місцях, а також високо кваліфікований 
персонал, здатний дати ефективну оцінку ри-
зику навіть у нестійких економічних умовах. 
Ми прагнемо будувати довготривалі відноси-
ни з нашими клієнтами і не забуваємо, що по-
зика — це також борг. Такий підхід є особливо 
виправданим в управлінні потенційними за-
боргованостями, у випадках, коли клієнти 
змушені пристосовуватись до нижчого рівня 
продажів, ніж очікувалось. 

Наші кредитні операції включають видачу кре-
дитів для сільського господарства; ми маємо 
бажання підтримувати сектор, що фактично 
ігнорується іншими банками, але є таким не-
обхідним для зайнятості та соціальної згурто-
ваності населення за межами урбанізованих 
територій. Також ми надаємо кредити на бла-
гоустрій помешкань, щоб допомогти родинам 
із низьким рівнем доходів відремонтувати свої 
домівки і сприяти раціональному використан-
ню енергії. 

Поряд з кредитними операціями ПроКредит 
Банк продовжує інвестувати в формування 
культури заощаджень серед клієнтів та ши-
рокого кола громадськості. Ми переконані, 
що заощадження — це їхній надійний захист 
в часи нестабільності. Зараз це актуально як 
ніколи раніше. Коефіцієнт співвідношення 
депозитів до ВВП в країнах Східної Європи 
значно нижчий від показників Західної Євро-
пи і складає зазвичай близько 50%. Шляхом 
маркетингових ініціатив та прямого особис-
того спілкування ми заохочуємо людей, зде-
більшого тих, хто ще не має особистого бан-
ківського рахунку, скористатися послугами 
банку та регулярно заощаджувати частину 
своїх прибутків. 

П р о К р е д и т  у  С х і д н і й  Є в р о п і 11



Ми пропонуємо нашим клієнтам прості та на-
дійні роздрібні банківські послуги, включаю-
чи гнучкі умови накопичення заощаджень, та 
депозитні рахунки для їхніх довгострокових та 
середньострокових потреб. Наша віра у про-
зоре, пряме спілкування дуже важлива для 
сприяння розвитку довіри клієнтів в такі не-
прості часи. Ми розуміємо, що наші клієнти 
хочуть мати прості та зрозумілі поради щодо 
того, як вони можуть без жодного ризику збе-
рігати гроші; також вони хочуть мати доступ до 
своїх грошових коштів у будь-який момент, без 
жодних непередбачуваних проблем. Завдяки 
довірі, яку громадяни вкладають в ПроКре-
дит Банк, депозити місцевих мешканців — це 
основ не джерело для кредитування місцевого 
бізнесу. Тому ми в жодному разі не мали розра-
ховувати на непередбачувані ринки капіталу. 
Всі ПроКредит банки Східної Європи заверши-
ли рік із задовільними показниками ліквіднос-
ті та при стабільній, дійсно зростаючій чистій 
процентній маржі.

Маючи мету стати ближче до кожного клієн-
та і надати йому якісне обслуговування, гру-
па ПроКредит продовжує розширюватися: у 
2008 році лише в межах Східної Європи ми від-
крили більш ніж 116 відділень та працевлашту-
вали понад 2500 людей, що в сумі дало понад 
13 500 працівників у 557 відділеннях. На цій 
основі в наступному році ми зосередимося на 
зміцненні наших бізнес-операцій. Ми робимо 
значний акцент на прозорій діяльності та про-
довжуємо проводити кампанії інформатив-
ного характеру в 2009 році, щоб забезпечити 
клієнтам розуміння цін на наші послуги та на 
послуги конкурентів. 

Завдяки персоналу ПроКредит Банк є стабіль-
ним та практичним партнером для кожного. 
Група ПроКредит вважає своїм обов’язком про-
водити навчання персоналу та сприяти його 
професійному розвитку, а також примножува-
ти культуру відкритого та чесного спілкування. 
Обмін персоналом, закордонні та регіональні 
програми навчання є невід’ємною частиною 
життєдіяльності банку. У вересні 2008 року 
було завершено будівництво нової східноєв-
ропейської Академії у місті Скоп’є, Македонія. 
Її діяльність націлена на підвищення кваліфі-
кації керівників середньої ланки і є важливим 
каналом оперативної та узгодженої взаємодії 
регіонів, значно допомагаючи справлятись з 
задачами сьогодення. З моменту заснування 
Академії вже понад 210 працівників успішно 
пройшли інтенсивний 6-тижневий курс навчан-
ня. Мовний Центр при Академії проводить регі-
ональні курси англійської мови, примножуючи 
можливість обміну досвідом в межах групи на 
міжнародному рівні. Починаючи з 2009 року 
ми, як і всі завбачливі банки, будемо й надалі 
зосереджуватись на раціональному управлін-
ні витратами. Інвестування в персонал  — це 
альтернативний вклад, який буде основним 
напрямком розвитку банку. Кваліфікована, ці-
леспрямована, професійна команда є гаранті-
єю нашого подальшого успішного розвитку на 
території Східної Європи.  
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* Показники цього розділу зібрані на основі фінансової та операційної звітності згідно із загальноприйнятими в групі стандартами.  
 Вони можуть відрізнятися від показників, поданих у звітах банків згідно з місцевими принципами бухгалтерської звітності.

Назва Загальна інформація* Контактна інформація

ПроКредит Банк
Албанія

Заснований у жовтні 1998 року
34 відділення
40 619 кредитів / 134,1 млн євро 
177 630 депозитних рахунків / 203,9 млн євро
1003 співробітники

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

ПроКредит Банк
Вірменія

Заснований у грудні 2007 року
4 відділення
2340 кредитів / 16,7 млн євро 
6592 депозитних рахунки / 6,7 млн євро
203 співробітники

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

ПроКредит Банк
Боснія і Герцеговина

Заснований у жовтні 1997 року
44 відділення
65 277 кредитів / 162,9 млн євро 
113 096 депозитних рахунків / 171,5 млн євро
888 співробітників

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

ПроКредит Банк
Болгарія

Заснований у жовтні 2001 року
87 відділень
66 612 кредитів / 578,9 млн євро 
220 023 депозитних рахунки / 341,9 млн євро
1955 співробітників

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

ПроКредит Банк
Грузія

Заснований у травні 1999 року
58 відділень
66 083 кредити / 221,8 млн євро 
364 742 депозитних рахунки / 126,1 млн євро
1815 співробітників

154 D. Agmashenebeli Ave. 
0112 Tbilisi
Tel./Fax: +995 32 20 2222 / 243753
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

ПроКредит Банк
Косово

Заснований у січні 2000 року
60 відділень
98 366 кредитів / 439,6 млн євро 
402 214 депозитних рахунки / 570,0 млн євро
1158 співробітників

“Mother Tereze” Boulevard No. 16
10 000 Prishtina 
Tel./Fax: + 381 38 555 777 / 248777
info@procreditbank-kos.com
www.procreditbank-kos.com 

ПроКредит Банк
Македонія

Заснований у липні 2003 року
40 відділень
35 493 кредити / 129,1 млн євро 
129 687 депозитних рахунків / 127,6 млн євро
791 співробітник

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

ПроКредит
Молдова

Заснований у грудні 1999 року
11 відділень та 2 кредитомобілі
13 221 кредит / 23,5 млн євро 
175 співробітників

65, Stefan cel Mare Ave. 
Office 900, Chisinau
Tel./Fax: + 373 22 83 6555 / 273488
office@procredit.md
www.procredit.md

ПроКредит Банк
Молдова

Заснований у грудні 2007 року
16 відділень та 1 кредитомобіль
2973 кредити / 8,7 млн євро
9226 депозитних рахунків / 5,1 млн євро
350 співробітників

65, Stefan cel Mare Ave. 
Office 901, Chisinau
Tel./Fax: + 373 22 83 6555 / 273488
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md

ПроКредит Банк
Румунія

Заснований у травні 2002 року
40 відділень
41 948 кредитів / 214,0 млн євро 
142 379 депозитних рахунків / 148,1 млн євро
1121 співробітник

62-64 Buzesti, Str., Sector 1
011017 Bucharest
Tel./Fax: +40 21 2016000 / 3055663
headoffice@procreditbank.ro
www.procreditbank.ro 

ПроКредит Банк
Сербія

Заснований у квітні 2001 року
86 відділень
133 043 кредити / 453,3 млн євро 
478 745 депозитних рахунків / 332,3 млн. євро
2058 співробітників

Milutina Milancovica 17
Belgrade
Tel./Fax: +381 11 20 77 906 / 905
info@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs 

ПроКредит Банк
Україна

Заснований у січні 2001 року
74 відділення
45 858 кредитів / 262,6 млн євро 
105 656 депозитних рахунків / 122,8 млн євро
2035 співробітників

107a Peremogy Ave.
Kyiv 03115
Tel./Fax: +380 44 590 10 17 / 01
info@procreditbank.com.ua
www.procreditbank.com.ua
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Огляд найважливіших подій 2008 року

•

•

•

•

ПроКредит Банк відкрив 13 відділень у міс-
тах України, де він вже був представлений, 
та у новому місті — Миколаєві, збільшивши 
кількість своїх відділень до 74. Таке стра-
тегічне зростання полегшило доступ клієн-
там до наших послуг та ще більше наблизи-
ло нас до нашої  мети стати банком-сусідом 
по всій Україні. 

Банк збільшив обсяг кредитування аграр-
ного сектора, який є ринком з великим по-
тенціалом. Новостворений відділ розвитку 
кредитування сільського господарства за-
провадив цілу низку спеціалізованих про-
дуктів: від дуже малих «миттєвих позик» до 
кредитів на придбання сільськогосподар-
ської техніки. Команда із 22 кредитних спе-
ціалістів надає персональні консультації 
фермерам та іншим сільгоспвиробникам. 

У березні банк запровадив новий про-
дукт — кредит «ПроРемонт Еко» для фінан-
сування ремонтних робіт із використанням 
енергозберігаючих технологій. Сприян-
ня захисту навколишнього середовища є 
особ   ливо важливою метою в Україні. На кі-
нець року 2100 клієнтів отримали кредити 
«ПроРемонт Еко» загальним обсягом понад 
3,5 млн доларів США. 

ПроКредит Банк запровадив нове банків-
ське програмне забезпечення — систему 
CustomWare.Net, яка дозволяє надавати 
клієнтам комплексне обслуговування в 
усіх відділеннях, використовуючи підхід 
«однієї зупинки». Це програмне забезпе-
чення, яке було розроблене у співробітни-
цтві з компанією Quipu GmbH, допомагає 
краще задовольняти потреби клієнтів та 
покращує результати нашої операційної ді-
яльності. 
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Згідно зі своїми зобов’язаннями стосовно 
підвищення рівня прозорості банківського 
сектора та сприяння розвитку культури за-
ощаджень, ПроКредит Банк провів освітні 
кампанії, які були спрямовані на покращен-
ня розуміння особливостей заощаджень та 
інших широковживаних фінансових послуг. 
Банк випустив брошури з відповідями на 
найбільш розповсюджені запитання клієн-
тів. Мета заходу — допомогти поточним та 
потенційним клієнтам критично оцінювати 
послуги, які пропонують банки. 

Щоб привернути увагу засобів масової ін-
формації до теми розвитку малого бізнесу 
в Україні, ми провели для фотокореспон-
дентів фотоконкурс під назвою «Малий 
та середній бізнес очима ЗМІ». Найкращі 
фотографії було виставлено для показу 
на пересувній експозиції у відділеннях  
ПроКредит Банку по всій Україні. 

Ми продовжували втілювати у життя різні 
соціальні ініціативи, маючи на меті допо-
могти покращити життя місцевої спільноти. 
Двома прикладами таких ініціатив стало 
облаштування дитячих гральних майдан-
чиків у Одесі та Макіївці та наша постійна 
підтримка місцевих художників, чиї робо-
ти ми продемонстрували загалом на 35 ви-
ставках «ПроКредит Арт» у восьми містах. 

•

•

•
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Огляд бізнесу 

Правління 

(зліва направо): 

Андрій Мойсєєнко

Член Правління 

                                                             

Ольга Томаш

Член Правління 

                  

Дмитро Юденко

Член Правління   

Зузанне Декер     

Голова Правління  

Махмудалі Гусейнов

Член Правління   

Віктор Пономаренко

Заступник Голови Правління 

Дмитро Попов   

Член Правління
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Огляд бізнесу 

Політичне та економічне середовище 

2008 рік був для України дуже складним як у 
політичному, так і в економічному сенсі. Лише 
протягом перших шести місяців споживчі ціни 
піднялись на 15,5%. Національний Банк Украї-
ни (НБУ) боровся з інфляцією головним чином 
шляхом вилучення надлишку гривні з ринку, 
що змусило більшість банків уповільнити на кі-
нець червня свої кредитні операції. 

Щоб захиститися від імпортованої інфляції, 
НБУ підвищив у квітні валютний курс гривні, що 
призвело до зниження міжбанківського обмін-
ного курсу нижче 4,60 грн./дол. Однак наслід-
ком цього було збільшення імпорту та подаль-
ше зростання сукупного товарного дефіциту в 
Україні. 

Після сезонного спаду влітку інфляція продов-
жила своє зростання, і на кінець року індекс 
споживчих цін досяг 22,3%. Це збільшення було 
викликане, зокрема, зростанням державних 
соціальних витрат. Скорочення грошової маси 
підняло вартість запозичень, що принесло 
збитки багатьом підприємствам, особливо у 
капіталомістких галузях. Ріст ВНП знизився у 
першій половині року до 6,3%, що стало наслід-
ком впливу світового економічного спаду, а на 
кінець року він склав 2,7% (2007: 7,9%). 

По мірі того як іноземні інвестори почали ви-
водити свої капітали з України, невпинно збіль-
шувався тиск на обмінний курс. Через торговий 
дефіцит і, зокрема, через попит на іноземну 
валюту для оплати імпорту російського газу, 
курс гривні досяг позначки у 7 грн./дол., що ви-
кликало ще більший попит на готівкові долари. 
Незважаючи на тимчасове падіння обмінного 
курсу до позначки нижче 6 грн./дол., тиск, ви-
кликаний негативним платіжним балансом та 
загальнонаціональною лихоманкою конверту-
вати свої заощадження в долари, змусив НБУ 
розширити коридор коливань курсу гривні. 
Міжбанківський обмінний курс у грудні виріс 
майже до 10 грн./дол., а офіційний курс на кі-
нець 2008 року становив 7,70 грн./дол. 

Загострення економічних та зовнішньополітич-
них проблем в країні перетворило політичну 
сферу на поле битви. Конфронтація між гілка-
ми української влади призвела до розпаду пар-
ламентської коаліції та оголошення у вересні 
дострокових виборів. Політики не демонстру-
вали великого бажання зімкнути свої ряди, 
незважаючи на очевидний зростаючий вплив 
глобальної фінансової кризи. 

Хоча українська економіка і, зокрема, її фінан-
совий сектор зіткнулися з важкими проблема-
ми, криза з часом може мати певний позитив-
ний ефект. Очікується, що вона зупинить ріст 
агресивного споживчого кредитування до того, 
як проблеми з якістю активів досягнуть рівня, 
що спостерігається у Сполучених Штатах. При-
пустивши, що фінансовий сектор вчасно пере-
йде до більш консервативної політики креди-
тування, можна з великою мірою вірогідності 
очікувати, що українська економіка почне оду-
жувати, як тільки світові ринки продемонстру-
ють ознаки покращення.1

Розвиток фінансового сектора

Після початкового активного зростання біль-
шість банків на середину року були змушені 
уповільнити збільшення своїх кредитних порт-
фелів у національній валюті через рішення НБУ 
стримати інфляцію шляхом виведення з ринку 
ліквідних коштів у гривні. Спорожнілі зовнішні 
джерела ліквідності також призвели до недо-
статнього фінансування в іноземній валюті, що 
зменшило здатність більшості банків надавати 
кредити,  деноміновані у долари США. Наступ-
ний дефіцит ліквідних коштів, спричинений 
різким збільшенням кількості вимог до банків 
стосовно повернення депозитів у період між 
жовтнем та листопадом, змусив багато установ 
повністю припинити кредитні операції. По мірі 
настання строків платежів за кредитними уго-
дами обсяг кредитних портфелів банків змен-
шувався. Незважаючи на активне зростання 
впродовж перших двох кварталів, ріст кредит-
ного портфеля українського банківського сек-
тора на кінець року склав 37% порівняно з 74% 
у 2007 році (не враховуючи коливання обмін-
ного курсу протягом 2008 року). Загальний об-
сяг кредитного портфеля банківського сектора 
збільшився до 95 млрд доларів США та дорівню-
вав 77,2% ВНП на кінець року (2007: 59,2%). 

Протягом перших трьох кварталів 2008 року де-
позитний портфель українських банків зростав 
повільніше кредитного, продовжуючи тенденції 
попередніх років. Це призвело до подальшого 
збільшення у системі дефіциту рефінансуван-
ня, який у період з 1 січня по 31 серпня зріс до 
43%, досягши цифри у понад 40 млрд доларів 
США. Запозичення в іноземних валютах по-
крили 82% цього дефіциту, виявивши міру ви-
користання зовнішніх джерел рефінансування 

1  Дані фінансового сектора базуються на даних бюле-
теня НБУ № 03/2009 (192).
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для фінансування швидкого зростання кре-
дитування у минулому. У третьому кварталі 
обсяг позик в іноземній валюті продовжував 
збільшуватися, навіть незважаючи на те, що 
депозитний портфель в іноземній валюті почав 
зменшуватися. Банківська система зіткнулась 
із неминучою кризою ліквідності, яка далася 
взнаки у вересні, як тільки почали зменшувати-
ся надходження грошових потоків з іноземних 
ринків капіталу. 

Довіру вкладників було суттєво підірвано ці-
лим збігом факторів. Глобальний економічний 
спад зменшив споживання і попит у багатьох 
країнах, що, в свою чергу, призвело до швидко-
го зниження внутрішнього промислового ви-
робництва. Наступне виведення з України своїх 
капіталів іноземними інвесторами призвело до 
різкого зростання обмінного курсу, а одночасні 
з цим «рейдерські атаки» на один із найбільших 
українських банків ще більше спантеличили 
вкладників. Щоб запобігти панічним вилучен-
ням депозитів та стабілізувати банківську сис-
тему, НБУ заборонив дострокове повернення 
депозитів, як вже робив у 2004 році. 

На кінець року банківська система перемістила 
центр своєї уваги з управління ліквідністю на 
якість активів. Банки витримували недостачу 
ліквідних коштів завдяки притоку грошей від 
виплат по позиках та, у деяких випадках, ши-
рокомасштабному рефінансуванню з боку НБУ. 
Проте через девальвацію гривні позичальники 
мусили у грудні платити по позиках в інозем-
ній валюті майже вдвічі більше, ніж у жовтні. 
Разом із різким падінням заставної вартості 

та масовою втратою робочих місць на перший 
план вийшло нове завдання: підтримати висо-
ку якість кредитного портфеля. Це залишиться 
пріоритетом для фінансових установ в Україні у 
наступному році.  

Кредитні операції

Зростанню кредитного портфеля ПроКредит 
Банку в перших трьох кварталах 2008 року 
сприяли процвітаюча національна економіка 
та відповідна ситуація у фінансовому секторі. 
Ми досягли значного зростання кредитного 
портфеля та підтримували впродовж перших 
дев’яти місяців високий рівень його якості. У пе-
ріод з 1 січня по 30 вересня ми надали понад 
26 065 позик, досягнувши 20%-го зростання 
кредитного портфеля, обсяг якого перевищив 
470 млн доларів США. 

На жаль, починаючи з жовтня вплив глобаль-
ної кредитної кризи став більш очевидним, що 
змусило НБУ ввести обмеження на кредитуван-
ня з метою стабілізації банківської системи. 
У будь-якому випадку в часи економічної неста-
більності занадто важким видається оцінити 
здатність клієнта виплатити позику. Ось чому в 
жовтні ми припинили надання кредитів і сфоку-
сували свою увагу на моніторингу якості порт-
феля. Внаслідок цього сукупний кредитний 
портфель почав зменшуватись, і на кінець року 
він становив 45 858 кредитів загальним обся-
гом 357,4 млн доларів США (чистий кредитний 
портфель). 
95% кредитного портфеля складають позики 
представникам малого та середнього бізнесу. 
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Підтримуючи цей сектор, ми прагнемо сприя-
ти розвитку національної економіки та надати 
можливість малим підприємствам створити 
нові робочі місця. Наше зобов’язання щодо 
кредитування та комплексного обслуговуван-
ня цього сегмента відображено в середньому 
розмірі позик, які ми надавали у 2008 році; 
він склав 11 746 доларів США. На кінець року 
17,5% загального обсягу кредитного портфеля 
та 86% кількості кредитів склали позики роз-
міром менше 10 000 доларів США. 

Цього року ПроКредит Банк збільшив обсяги 
кредитування аграрного сектора, розгорнув-
ши пілотний проект, що спочатку охоплював 
лише три з 74 наших відділень. Зараз ми має-
мо 6 регіональних центрів аграрного кредиту-
вання по всій країні та команду з 22 кредитних 
спеціалістів, які надають сільгоспвиробникам 
широкий спектр відповідних їхнім потребам 
продуктів та кваліфіковані поради. В резуль-
таті цих зусиль банк надав аграрному сектору 
кредитів на загальну суму понад 2,32 млн до-
ларів США. 

У березні було впроваджено новий про-
дукт для покращення житлових умов: позика  
«ПроРемонт Еко». Розроблений у співпраці з 
KfW та МФК, які надали довгострокове фінансу-
вання у розмірі 50 млн доларів США, цей новий 
кредит призначений для клієнтів, які бажають 
інвестувати в енергозберігаючі заходи. Це ново-
введення підкреслює наше зобов’язання щодо 
сприяння збереженню енергії в Україні, яка на-
разі має один з найнижчих рівнів ефективності 
використання енергії у світі. На кінець року кре-
дити «ПроРемонт Еко» на загальну суму 3,46 млн 

доларів США отримали понад 2106 клієнтів. 
Протягом останніх трьох місяців 2008 року 
якість нашого кредитного портфеля дещо по-
гіршилась внаслідок економічного спаду, який 
вплинув на ділову активність багатьох наших 
клієнтів. На кінець року доля пов’язаного із 
ризиком кредитного портфеля (кредити, про-
строчені більш ніж на 30 днів) становила 2,95% 
загального обсягу (2007: 1,06%). Безнадійні 
кредити (позики, прострочені більш ніж на 
90 днів) склали 0,93% портфеля (2007: 0,78%). 
Завдяки підтримці тісних відносин з клієнтами 
та нашій здатності допомогти їм протидіяти 
труднощам, з якими вони мали справу в умовах 
погіршення економічної ситуації, лише 3,48% 
кредитного портфеля було реструктуризова-
но. Списання склали 2,75 млн доларів США, або 
0,77% сукупного портфеля.         

Незважаючи на дестабілізуючий вплив гло-
бальної кредитної кризи, ми залишаємось 
відданими нашому орієнтованому на клієнта 
підходу та переконані, що наше високоякісне 
зростання зможе продовжитись після покра-
щення економічної ситуації. ПроКредит Банк є 
відповідальною фінансовою установою, яка не 
домагається збільшення своїх активів шляхом 
розвитку споживчого кредитування або спеку-
лятивних інвестицій.

 
Депозити та інші банківські послуги

У 2008 році важливою складовою діяльності 
банку був розвиток некредитних операцій.
Протягом перших восьми місяців спостерігалось 
зростання депозитів клієнтів: кількість рахунків 
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піднялась на 5%, до 105 000, а обсяг депозитно-
го портфеля збільшився на 10% до 253 млн до-
ларів США. Це помірне зростання уповільнилось 
у вересні, а за ним відбулося  зниження обсягу 
депозитного портфеля у жовтні, коли комбіно-
ваний вплив глобальної фінансової кризи та 
проблеми з ліквідністю двох великих україн-
ських банків призвели до загальнонаціональної 
стурбованості вкладників та широкомасштаб-
ного відтоку депозитів. Однак на кінець року 
нам вдалося стабілізувати депозитний порт-
фель, насамперед завдяки відповідальному 
підходу до кредитування. Ми інвестуємо кошти 
наших вкладників, дотримуючись консерватив-
ного підходу, і відкрито це декларуємо. 

Загальний обсяг депозитів становив 174,94 
млн доларів США, з якого частка приватних 
вкладників склала 84,0%. У 2008 році Про-
Кредит Банк оптимізував спектр своїх продук-
тів з акцентом на довгострокові заощаджен-
ня. Зараз ми пропонуємо два типи ощадних 
рахунків, які в разі використання в комбінації 
задовольняють як довго-, так і короткостро-
кові потреби наших клієнтів. На кінець року 
понад 18 000 наших вкладників використову-
вали довгострокові заощадження як розумну 
альтернативу кредитним карткам або спожив-
чим кредитам. 

Ми володіємо високодиверсифікованим де-
позитним портфелем, у якому 60% рахунків 
мають залишок менше 1000 доларів США. Це 
сприяє стабільності нашої депозитної бази, 
проте водночас обслуговування великої кіль-
кості клієнтів вимагає від нас високого ступеня 
ефективності. Завдяки встановленому у верес-

ні новому банківському програмному забез-
печенню ми покращили ефективність нашої 
роботи, заощад жуючи час як банку, так і наших 
клієнтів. Наш підхід дозволяє клієнтам отрима-
ти пораду або інформацію щодо всіх послуг, в 
тому числі позик, лише від одного співробіт-
ника — спеціаліста з обслуговування клієнтів, 
який в результаті здатний надати послуги, що 
якнайповніше відповідають їхнім потребам. 

Згідно із нашим ретельним підходом до якіс-
ного обслуговування клієнтів, ми покращили 
комунікаційні процеси у контакт-центрі. Нова 
інтерактивна голосова система спрямовує 
запити найбільш компетентним з певного пи-
тання співробітникам, а спеціаліст контакт-
центру не просто відповідає на запитання, а 
визначає потенційні потреби клієнтів. Після 
впровадження цієї технології та нового під-
ходу кількість отриманих за місяць запитів 
збільшилась втричі  — це ознака того, що наші 
клієнти вітають можливість зв’язуватись з 
персоналом банку через контакт-центр. Наше 
банківське обслуговування в режимі онлайн 
також розвивається успішно: 2600 клієнтів за-
раз комфортно управляють своїми рахунками 
з дому чи офісу. 

На відміну від багатьох інших банків ми не 
пропонуємо картки як інструмент для позик: 
ми розглядаємо їх як надійну зручну альтер-
нативу готівковим платежам. На кінець року  
ПроКредит мав в обігу сукупно 40 000 платіж-
них карток, що на 30% більше, ніж у 2007 році. 
Наша мережа банкоматів дозволяє власникам 
карток отримати доступ до своїх коштів у 1800 
зручних місцях по всій країні. 
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непогашеної суми у 175 млн гривень банк вику-
пив 70%; інші 30% залишатимуться в обігу до 
жовтня 2010 року. 

Сукупний операційний дохід зріс на 13,09% і 
склав 48,2 млн доларів США. Чистий відсотко-
вий прибуток склав 94,7% цієї суми і збільшив-
ся на 19,2% порівняно із 2007 роком. Хоча об-
сяг кредитного портфеля виявився нижчим від 
запланованого, наше відмінне обслуговування 
клієнтів та надійні продукти дозволили нам під-
тримувати свої відсоткові ставки в умовах ви-
сокої ринкової конкуренції. Чистий дохід від 
комісійних виплат склав 7,2 млн доларів США, 
що є збільшенням на 14,3%. 

ПроКредит Банк дотримується висококонсер-
вативного підходу до створення резервів на 
покриття збитків по позиках. Погіршення ма-
кроекономічної ситуації у 2008 році значно 
збільшило кредитні ризики. Для врахування 
можливого впливу негативних ринкових про-
цесів та зменшення грошових потоків у бізнесі 
багатьох наших клієнтів ми збільшили наш ре-
зерв під втрати по кредитах з 9,9 млн доларів 
США до 13,3 млн доларів США.  

Операційні витрати за рік склали 50,3 млн дола-
рів США. В умовах зменшеного рівня доходів у 
третьому кварталі коефіцієнт витрат та прибут-
ків збільшився з 82,3% до 89,2%. Розширення 
мережі відділень, яке відбувається на постійній 
основі, призвело до збільшення витрат, проте 
банк продовжував наймати та готувати спів-
робітників, інвестуючи в навчання персоналу 
понад 1,4 млн доларів США. Ми впевнені, що ці 
заходи забезпечать стабільну базу для майбут-
нього розвитку нашої установи. 

У жовтні міжнародне рейтингове агентство Fitch 
Ratings підтвердило присвоєні ним ПроКредит 
Банку рейтинги, які були на найвищому можли-
вому для банку в Україні рівні. Після набрання 
банківською кризою обертів рейтинг країни 
було понижено із “ВВ-” до “В+”. ПроКредит 
Банк закінчив рік із міжнародним довгостро-
ковим рейтингом “В+” з негативним прогнозом 
та національним довгостроковим рейтингом 
“AAA(ukr)” із стабільним прогнозом. 

НБУ запровадив заходи із заохочення акціо-
нерів комерційних банків збільшувати акціо-
нерний капітал, коли рівень капіталізації бан-
ківської системи підпав під тиск. ПроКредит 
Банк збільшив обсяг субординованого боргу, 
наданого ПроКредит Холдингом АГ на 30% (до 
14 млн доларів США) для зміцнення своєї бази 

Незалежно від того, приходять клієнти до Про-
Кредит Банку внести депозит чи отримати по-
зику, нашою головною метою є стати довіреним 
банківським партнером через розуміння потреб 
і пропонування добре розроблених продуктів 
та послуг. Відповідно до такої стратегії, цього 
року ми активно пропонували використання 
поточних рахунків нашими бізнес-клієнтами, 
що привело до 19,0%-го зростання внутрішніх 
переказів на суму 3,5 млн доларів США. Обсяг 
міжнародних переказів також зріс на 31,0%, до 
383 млн доларів США. 

ПроКредит Банк є повнофункціональним бан-
ком, який забезпечує рішення для задово-
лення потреб всіх своїх клієнтів. Це знаходить 
від ображення у нашому різноманітному набо-
рі продуктів та спеціалізованих послуг — від 
управління готівкою до кредитних порад.

Фінансові результати

Після нестабільного останнього кварталу за-
гальні активи ПроКредит Банку на кінець року 
склали 411,6 млн доларів США (2007: 454 млн 
доларів США). Через кризу ліквідних коштів 
у банківському секторі та накладені НБУ об-
меження на надання кредитів сукупний кре-
дитний портфель знизився на 4,76% і склав 
370,6 млн доларів США. Обсяг кредитних опе-
рацій у перших трьох кварталах стабільно зрос-
тав, і банк збільшив свою депозитну базу на 
понад 15,26%, починаючи із січня. Однак криза 
банківського сектора також суттєво зменшила 
довіру вкладників, і сукупний обсяг депозитів 
на кінець року впав до 174,94 млн доларів США. 
Ця цифра відоб ражає як широкомасштабні ви-
лучення депозитів, так і девальвацію гривні. 

Для фінансування своїх кредитних операцій у 
2008 році банк забезпечив себе додатковими 
ресурсами у розмірі 85 млн доларів США, які 
надійшли від міжнародних фінансових уста-
нов та інших закордонних кредиторів, таких 
як ЄБРР, KfW, МФК, BSTDB  та responsAbility. Ці 
довгострокові фонди відіграли важливу роль у 
підтримці надійності структури активів-пасивів 
банку під час загострення кризи у четвертому 
кварталі та ще більше зміцнять цю структуру 
і ситуацію з ліквідністю банку в майбутньому. 
Поточний коефіцієнт ліквідності склав 87,02% 
на кінець грудня. 

У жовтні ПроКредит Банк успішно виконав свої 
зобо в’язання з придбання частини непогаше-
них внутрішніх облігацій, щодо яких держателі 
застосували своє право на продаж. Із загальної 
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капіталу. Цей крок також врахував можливість 
більш високих вимог місцевого законодавства 
щодо капіталу в майбутньому. На кінець року 
коефіцієнт адекватності капіталу склав 13,5% 
(2007: 16,9%). 

ПроКредит Банк у 2008 році відзвітував про 
чисті збитки на суму 2,04 млн доларів США че-
рез кредитні обмеження в останньому кварталі 
та високі резерви на покриття збитків по кре-
дитах. Як наслідок, дохідність капіталу впала з 
7,6% до 6,49%.

Перспективи

З огляду на поточну політичну та економічну 
ситуацію зрозуміло, що 2009 рік для України 
стане ще одним роком випробувань. По мірі 
наближення президентських виборів для по-
літиків стане ще важче приймати непопулярні 
заходи, які необхідні для втримання інфляції та 
бюджетного дефіциту. Головним макроеконо-
мічним завданням буде попередження стрімкої 
інфляції, викликаної знеціненням гривні. Схоже 
на те, що НБУ вдасться до жорсткої монетарної 
політики, утримуючи на низькому рівні ліквід-
ність на фінансових ринках. 

Економічний спад і падіння купівельної спро-
можності національної валюти й надалі впли-
ватимуть на всі сектори, що безпосередньо 
обслуговують клієнтів. Деяким підприємствам 
з цих сфер, можливо, доведеться реструктури-
зувати свої кредити. Та попри все, ми маємо 
широку клієнтську базу в інших секторах і, як 
свідчить досвід різних ПроКредит банків, ма-
лий та середній бізнес здатний швидко адап-
туватися до нової економічної ситуації в часи 
кризи. Враховуючи наш добре диверсифіко-
ваний портфель, ми впевнені, що у 2009 році 
зможемо контро лювати ймовірне збільшення 
кількості прострочених боргів. Наші досвідчені 
працівники кредитного відділу продовжува-
тимуть підтри мувати своїх клієнтів, тісно спів-
працюючи з ними, щоб допомогти їм розвивати 
успішну стратегію свого бізнесу. 

Ми переконані в тому, що наш відповідальний 
підхід до кредитування та надійність наших ак-
тивів — це дві причини, чому вкладники та інші 
фізичні особи продовжують довіряти ПроКре-
дит Банку. Саме наш професійний персонал за-
воював та підтримує цю довіру і залишатиметь-
ся у фокусі нашого внутрішнього інвестування 
у наступному році. Враховуючи розширення 
мережі відділень і клієнтської бази, ми вва-
жаємо, що сприяння професійному розвитку 

нашого персоналу та його заохочення швидко 
реагувати на неминучий вплив несприятливих 
економічних умов на наш бізнес є найкращим 
способом досягнення тривалої стабільності.
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У вересні 2008 року ПроКредит Банк запо-
чаткував шкільну фінансово-освітню про-
граму “Школа ПроКредит”. Цей новий проект 
є однією з цілої низки освітніх ініціатив 
банку, що має на меті допомогти дітям віком 
8-10 років краще зрозуміти, що відбувається 
у складному, але дуже цікавому світі банків та 
фінансів. 

Окремий курс для школярів банк вирішив 
запровадити на фоні зростаючої іпотечної 
кризи у Сполучених Штатах. Стало очевидно, 
що одним із факторів, які призвели до ко-
лапсу субстандартного іпотечного рин ку, була 
широко розповсюджена серед пози чаль ни-
ків фінансова неграмотність. Якщо стіль ки 
людей у такій країні, як США з її багатолітньою 
історією банківської справи, виявилися 
неспроможними приймати розсудливі фінан-

сові рішення, можна сміливо припустити, що ця 
ж проблема ще навіть більше розповсюджена 
у такій перехідній економіці, як українська. 
Свідченням цього є нещодавні події на ринку 
споживчого кредитування.

У розробці навчальних матеріалів були за-
діяні працівники відділень із різних регіонів 
України. Усі вони мали досвід фінансової 
освітньої діяльності, здобутий за чотири роки  
проведення регулярних семінарів у місцевих 
школах та днів відкритих дверей для школярів 
у відділеннях банку. Враховуючи вік школярів, 
тексти для занять написані у формі казок, що 
робить навчання легким та цікавим. Головним 
героєм казок є свинка-копилка на ім’я Проня, 
якій подобається подорожувати у просторі та 
часі і розповідати друзям про свої пригоди. 

Спеціальна тема

Фінансова програма “Школа ПроКредит”
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Курс складається з дев’яти уроків, які про-
водяться раз або двічі на місяць упродовж 
навчального року. Кожне заняття висвітлює 
окремі теми: історія грошей, роль банків в 
економіці, позики, платіжні картки, грошові 
перекази та важливість заощадження. У кінці 
шкільного року діти беруть участь у вікторині 
та отримують від банку дипломи. У грудні в 
програмі взяли участь більше 3 000 дітей з 
72 шкіл. Курс є виключно освітнім і не сприяє 
розповсюдженню наших продуктів та послуг. 

Ми впевнені в тому, що коли діти, які беруть 
участь у нашій програмі, подорослішають, 
вони будуть набагато краще підготовлені для 
прийняття зважених рішень стосовно своїх 
фінансів та використання бан ківських послуг. 
Реакція всіх учасників проекту — дітей, їхніх 
батьків та вчителів, а також співробітників 
ПроКредит Банку, які проводили заняття, була 
лише позитивною. 
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Управління ризиками

2008 рік виявився справжнім випробуванням 
для багатьох банків. У ситуації, яку спричини-
ли криза банківського сектора та економічний 
спад, головним завданням для установ стало 
вироблення  виваженого та послідовного під-
ходу. У ПроКредит Банку, однак, операції завж-
ди базувались на відповідальній банківській 
практиці та високому рівні управління ризика-
ми. Ми не тільки пропонуємо надійні, прозорі 
банківські продукти, але й управляємо наши-
ми ризиками у такий спосіб, який підтверджує 
довіру наших клієнтів до банку. 

Відділ управління ризиками тісно співпрацює з 
нашим керівництвом, щоб сукупна залежність 
від ризиків не перевищила здатність банку до  
контролю над ними. Хоча кінцева відповідаль-
ність у цій сфері лежить на вищому керівництві, 
відділ управління ризиками користується інте-
грованими системами для щоденної ідентифі-
кації, оцінки, контролю та мінімізації ризиків 
стосовно кожної банківської трансакції. 

Індивідуальними сферами управління ризи-
ками займаються окремі спеціальні органи, 
які збираються на регулярній основі для мо-
ніторингу розвитку подій та прийняття рішень 
щодо мінімізації ризиків. Таким органами є Ко-
мітет з портфельних кредитних ризиків, Комі-
тет з управління активами та пасивами (КУАП) 
та Комітет з операційних ризиків. 

Згідно з політикою управління ризиками гру-
пи ПроКредит, від банку вимагається щоквар-
тально звітувати про свою ситуацію з ризика-
ми Спостережній Раді та відділу управління 
ризиками групи ПроКредит Холдингу. Ключові 
індикатори ризику надаються частіше, щоб 
банк отримував вигоду від керування холдин-
говою компанією операціями банку. 

Разом із розробленою нами комплексною схе-
мою управління ризиками, ще одним високо 
ефективним інструментом мінімізації ризиків 
є наша культура внутрішньої та зовнішньої 
прозорості. Чітко визначені процеси та відкри-
те спілкування створюють таку атмосферу, в 
якій співробітники з готовністю відслідковують 
ризики та приймають відповідні заходи. 

Кредитний ризик

Використовуючи свою систему управління кре-
дитними ризиками, ПроКредит Банк відслідко-
вує всі етапи процесу кредитування. Співробіт-
ники кредитного відділу проводять ретельний 

аналіз кожного майбутнього позичальника 
для визначення його кредитоспроможності та 
здатності погашати кредит. Після цього кредит-
ний комітет розглядає кожну заяву та приймає 
рішення щодо надання кредиту. Вважаючи це 
справою принципу, банк базує всі свої кредит-
ні рішення на ґрунтовному вивченні бізнесу та 
аналізі грошових потоків кожного клієнта не-
залежно від розміру запропонованого креди-
ту і не використовує автоматизовану систему 
оцінки позичальників. Непогашені кредити 
відслідковуються відповідальними співробіт-
никами кредитного відділу впродовж усього 
терміну дії кредиту. 
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Управління ризиками

Наш консервативний підхід забезпечує як ви-
соку якість активів, так і широко диверсифі-
кований портфель. Більше того, види бізнесу, 
які ми обслуговуємо, функціонують у найріз-
номанітніших галузях економіки і при цьому 
не є суттєво інтегрованими у глобальні ринки. 
У цифрах: 75,8% виданих у 2008 році кредитів 
не перевищували суму в 10 000 доларів США 
кожний, а середній розмір кредиту в портфелі 
на 31 грудня склав 8 034 доларів США. Частка 
десяти найбільших кредитів становить лише 
5,6% сукупного портфеля. 

На рівні портфеля кредитним ризиком опіку-
ється окремий комітет, який відслідковує кре-
дитні операції для попередження створення 
суттєвої концентрації ризиків у будь-якому сек-
торі, продукті чи регіоні. Це допомагає швидко 
реагувати на будь-яке збільшення портфеля 
кредитів, прострочених понад 30 днів. Незва-
жаючи на оперативне реагування, впродовж 
останньої чверті 2008 року спостерігалося 
збільшення частки прострочених кредитів  
внаслідок економічного спаду, який вплинув 
на ділові операції багатьох наших клієнтів. На 
кінець року їх частка становила 2,85%. 
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Чисті списання кредитів на 31 грудня склали 
2,4 млн доларів США, або 0,68% сукупного 
кредитного портфеля. ПроКредит Банк слід-
кує за тим, щоб мати достатні резерви для 
покриття кредитних ризиків: на кінець 2008 
року покриття резервом портфеля кредитів, 
прострочених понад 30 днів склало 126%. По-
при це, у 2009 році ми продовжимо наполегли-
во працювати, щоб зменшити обсяг сумнівної 
заборгованості. Наш персонал ретельно від-
слідковуватиме динаміку розвитку бізнесу 
наших клієнтів, аналізуючи вплив кризи на ін-
дивідуальній основі. Співпрацюючи з нашими 
клієнтами, ми здатні надавати їм компетентні 
консультації щодо вирішення їхніх специфіч-
них проблем та направляти їх у складні часи 
випробувань. Банк дотримується чіткої позиції 
стосовно зміни графіків погашення кредитів, 
зумовлених погіршенням фінансового ста-
ну позичальників, враховуючи, що більшість 
кредитів — короткострокові. Ми пропонуємо 

різноманітні варіанти вирішення проблем із 
погашенням кредитів: від надання відстрочки 
погашення до проведення реструктуризації 
позики, з метою допомогти нашим клієнтам 
виконати свої зобов’язання. 

Ринковий ризик

Потенційні втрати банку внаслідок реалізації 
ринкових ризиків є мінімальними, оскільки 
банк не займається спекулятивними транс-
акціями або торгівлею цінними паперами за 
власні кошти. Управління ризиками у цій сфері 
зведено до захисту установи від негативних ко-
ливань обмінного курсу та відсоткових ставок. 
Банк не торгує цінними паперами чи на біржах 
сировинних товарів, як і не займається транс-
акціями з похідними фінансовими інструмен-
тами, за виключенням операцій, здійснених з 
метою хеджування ризиків. 
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КУАП регулярно відслідковує відкриті валютні 
позиції, відсоткові ставки та розриви дюрацій. 
Банк прагне підтримувати відкриту валютну 
позицію дуже низькою, і у 2008 році вона ви-
йшла на середньорічний рівень у 5,31% сукуп-
ного капіталу на кінець року. 

Ризики відсоткової ставки управляються шля-
хом мінімізації розривів у строках погашення 
активів та зобов’язань. Банк видає значний 
відсоток короткострокових кредитів: 62% кре-
дитного портфеля мали на кінець 2008 року за-
лишковий термін погашення менше двох років. 
Така структура активів дозволяє установі про-
водити регулярну переоцінку свого кредитно-
го портфеля.

Ризик ліквідності

КУАП також несе відповідальність за моні-
торинг позицій ліквідності банку. Він оцінює 
розриви ліквідності та необхідність зміни 
структури активів та пасивів для запобігання 
значних розходжень за нормального та стресо-
вого сценарію. Щомісячно проводиться стрес-
тестування ліквідності банку з метою виявлен-
ня можливих проблем, які можуть настати  у 
випадку  реалізації найгіршого сценарію на 
грошовому ринку або у випадку значного від-
току клієнтських коштів. 

Оскільки більшість позик виплачується щомі-
сячними внесками, кредитний портфель гене-
рує постійний притік ліквідних коштів від понад 
38 000 малих та середніх підприємств. Зазви-
чай цього достатньо для проведення планових 
виплат за строковим депозитним портфелем 
банку, хоча у четвертому кварталі всю країну 
охопила лихоманка масового вилучення стро-
кових депозитів. Проте завдяки коштам, отри-
маним від інших установ групи, ПроКредит Бан-
ку не довелося звертатися за допомогою до НБУ 
або позичати на неліквідному та надзвичайно 
дорогому місцевому грошовому ринку. Навпа-
ки, у жовтні банк провів платежі за своїми об-
лігаціями на суму 120 млн гривень (еквівалент 
приблизно 24 млн доларів США на той час) та 
продовжив під час кризи надавати кредити. 

Протягом 2008 року банк підтримував стабіль-
ний рівень ліквідності; станом на кінець року 
коефіцієнт поточної ліквідності досяг 76,8%. 
Депозитна база зменшувалася швидше, ніж 
кредитний портфель, тому співвідношення 
кредитного портфелю до клієнтських коштів на 
кінець року склало 204%.

Операційний ризик 

Відповідно до кращої міжнародної практики з 
управління операційними ризиками, наші ді-
лові операції чітко окреслені та добре задоку-
ментовані. Службові обов’язки належним чи-
ном розподілені між підрозділами і відділами, 
а банк має ефективні механізми відповідного 
контролю. Інформування про операційні ри-
зики відбувається на всіх рівнях, а всі значущі 
дані проходять подвійний контроль кваліфіко-
ваними співробітниками.

Операційний ризик включає в себе ризик збит-
ків через невідповідність або несправність сис-
тем та процесів або через зовнішні обставини 
та людські помилки. Імовірність реалізації цьо-
го типу ризику у 2008 році збільшилась через 
постійне кількісне зростання персоналу банку, 
більш високу залежність від інтегрованих сис-
тем та автоматизованих процесів, упроваджен-
ня нових продуктів і послуг. 

Комітет з операційних ризиків ретельно від-
слідковує цю позицію. Він аналізує всю інфор-
мацію, яка міститься у базі даних ризикових 
подій банку, та інформує керівництво про всі 
випадки збитків, щоб існуючі та можливі ризи-
ки були своєчасно взяті під контроль. Цю сис-
тему допов нюють регулярні перевірки, що про-
водяться відділом внутрішнього аудиту, який 
незалежно оцінює операції та відстежує заходи 
банку, спрямовані на зменшення ризиків.

Адекватність капіталу

ПроКредит Банк підтримував протягом року 
достатній рівень капіталу (І та ІІ рівнів) для по-
криття своїх активів, зважених на ризик. У від-
повідності з вимогами Базеля ІІ, кожна установа 
групи ПроКредит має забезпечити свій коефіці-
єнт адекватності капіталу на рівні не менше, ніж 
12%. Внаслідок девальвації гривні — валюти, у 
яку деномінований капітал банку, — коефіцієнт 
адекватності капіталу на кінець року дещо зни-
зився і склав 13,5% (2007: 16,9%).

Після рішення міжнародного рейтингового 
агентства Fitch Ratings понизити кредитний 
рейтинг України на кінець 2008 року з “BB-” до 
“B+”, індивідуальний рейтинг цього ж агентства 
щодо ПроКредит Банку був відповідно пони-
жений до “B+”. Водночас національний довго-
строковий рейтинг банку було підтверджено на 
найвищому можливому рівні — “ААА(ukr)”, що 
підтвердило стабільність установи.
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Мережа відділень

У 2008 році ПроКредит Банк продовжив ста-
ле розгалуження мережі своїх відділень. Було 
відкрито 13 нових відділень, і наприкінці року 
банк працював через 74 відділення у 28 містах. 
Нові відділення досить рівномірно розташова-
ні по всій країні. Ми покращили нашу мережу у 
містах, де ПроКредит Банк вже певний час пра-
цював, відкривши нові відділення у ключових 
для роздрібного банківського обслуговування 
місцях, а також в районах, де ми раніше не на-
давали свої послуги.  

Ми відкрили ще три відділення у Києві, най-
більшому ринку України, який має стратегічне 
значення для залучення депозитів, два відді-
лення у Білій Церкві та по одному відділенню у 
Сімферополі, Харкові, Краматорську, Сумах та 
Запоріжжі. Ми також вийшли на новий ринок, 
відкривши своє перше відділення у Миколаєві. 

На відміну від багатьох інших іноземних бан-
ків в Україні, які прагнуть відкрити якомога 

більше невеликих роздрібних пунктів з метою 
збільшення обсягів споживчого кредитування, 
ПроКредит Банк віддає перевагу стабільному 
розвитку мережі відділень, зосереджуючись 
на їх якості, а не на кількості. Ми багато інвес-
туємо в підготовку персоналу і відкриваємо 
нові відділення, тільки коли маємо достатню 
кількість кваліфікованих співробітників для 
роботи в ньому. І якщо ми очікуємо від кожно-
го відділення дотримання унікальної корпора-
тивної культури ПроКредит групи, вся коман-
да, включаючи керівництво, попередньо має 
бути повністю готовою до відкриття та роботи. 
Ретельна підготовка є ключовим фактором для 
успішного проведення у життя нашої стратегії 
як у нових, так і у вже діючих відділеннях; вона 
також сприяє швидкому професійному росту 
наших співробітників. 

Розгалуження мережі відділень неминуче ство-
рює нові виклики щодо процесів комунікації та 
прийняття рішень. Тому для підтримки свого 
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Мережа відділень

сталого розвитку та сприяння децентралізації 
банк цього року створив команди регіональних 
менеджерів. Ці шість груп складаються з регіо-
нального менеджера та кредитних координа-
торів й координаторів роздрібного бізнесу. У їх 
обов’язки входить розвиток бізнесу та персона-
лу, в тому числі підбір, підготовка та інтеграція 
співробітників у регіоні. Розбудова цієї нової 
структури була головним організаційним зав-
данням цього року і залишатиметься пріори-
тетом у 2009 році. Ми впевнені в тому, що нові 
регіональні центри стануть базою для швидкої, 
децентралізованої комунікації та прийняття рі-
шень, сприяючи, таким чином, успішним опе-
раціям по всій мережі відділень банку.
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ПроКредит Банк Україна здійснює свою діяль-
ність на висококонкурентному ринку, який 
внаслідок глобальної фінансової кризи харак-
теризувався високою турбулентністю впро-
довж останнього кварталу 2008 року. Щоб до-
сягати своїх цілей, залишаючись вірним своїм 
цінностям, банк має бути впевнений у своїх 
працівниках на всіх рівнях. Підбір, інтегруван-
ня та навчання понад 740 нових співробітників 
у 2008 році було досить складним завданням. 

За останні дванадцять місяців було проведено 
142 тренінги, загальна тривалість яких стано-
вила 368 днів. Із загальної кількості тренінгів 
15 — це семінари для новачків, 16 — для молод-
ших спеціалістів, які працюють лише перший 
рік. Ще 15 підготовчих сесій було проведено 
для більш досвідчених спеціалістів. Розвиток 
персоналу залишався центральним об’єктом 
інвестицій ПроКредит Банку на суму понад 
1,2 млн доларів США. 

Як і всі банки групи, ПроКредит Банк Україна 
покладається головним чином на програми 
внутрішньобанківського навчання, що ба-
зуються на спеціально розроблених банком 
матеріалах. Шість внутрішніх бізнес-тренерів  
демонструють відмінні стандарти навчання з 
використанням сучасних методик. Усі вони ко-
лись працювали в операційних відділах банку. 

Спілкуючись з колегами, вони постійно вдоско-
налюють програми навчання, адаптуючи їх до 
вимог установи, які постійно змінюються.

Використовуючи значний практичний досвід, 
банк запровадив програму наставництва, за 
якою нові працівники закріплюються за стар-
шими кредитними спеціалістами та спеціа-
лістами з обслуговування клієнтів. Програма 
була розроблена відділом розвитку персоналу 
у співпраці з керівниками відділень та відділів. 
На даний час 55 досвідчених співробітників 
стали наставниками. У вересні 2008 року вони 
відвідали дводенний тренінг, який значно по-
кращив їх вміння передавати свій досвід моло-
дим співробітникам. Це ще один аспект нашого 
підходу, який допомагає будувати міцні робочі 
відносини між усіма членами нашої команди.      

Значною подією у розвитку організаційної 
структури банку стало створення груп регіо-
нального управління для координації опера-
ційного зростання у відділеннях, більшість з 
яких розташовано далеко від головного офі-
су. Загалом було створено шість таких груп, 
кожна з яких взяла на себе відповідальність 
за окремий регіон. Створення цієї нової струк-
тури управління в умовах нашої розгалуженої 
мережі відділень було складним завданням у 
плані навчання персоналу. Це викликало необ-

Організація, персонал та розвиток персоналу
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Організація, персонал та розвиток персоналу

хідність упровадження заходів із розвитку пер-
соналу для всіх менеджерів середньої та вищої 
ланки — як досвідчених, так і нещодавно при-
значених — стосовно відповідальності за робо-
ту відділень та контролю за операціями. Було 
розроблено спеціальну програму, яка склада-
ється із трьох частин: ефективне управління, 
підбір персоналу та наставництво. У 2008 році 
у цьому тренінгу взяли участь 268 менеджерів 
ПроКредит Банку Україна, а наступного року — 
ще 72 особи.

Курси для менеджерів середньої ланки прово-
дились у регіональній ПроКредит Академії для 
навчання представників Східної Європи у місті 
Скоп’є, Македонія, та у міжнародній ПроКре-
дит Академії у місті Фюрт, Німеччина. Курси у 
Македонії відвідали 12 працівників банку, а 
3 працівники були відібрані для проходження 
трирічного навчання у Німеччині. Крім цього, 
багато представників вищої ланки покращили 
свої знання англійської мови на мовних курсах 
у Німеччині та Македонії. Ці міжнародні вось-
митижневі курси дали нашим співробітникам 
нове бачення перспективи групи ПроКредит та 
її глобальних операцій. Учасники мали змогу 
ділитися досвідом із колегами з 22 країн світу. 

Для координації все більш широкого діапазону 
діяльності з розвитку персоналу банк провів 

реорганізацію управління по роботі з персо-
налом головного офісу. Це дало можливість 
співробітникам управління більш ефективно 
підтримувати майбутній розвиток персоналу 
банку, зокрема стосовно планів регіонального 
розвитку. Новий підрозділ складається з трьох 
відділів, що відповідають за підбір, розвиток, 
адміністрування та навчання персоналу. 
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Етика бізнесу й екологічні стандарти

Частиною загальної місії групи ПроКредит є 
встановлення стандартів у тих фінансових сек-
торах, де ми працюємо. Ми ведемо бізнес, що 
відрізняється не тільки цільовою групою, яку 
ми обслуговуємо, а й високою якістю наданих 
фінансових послуг. Таким чином ми хочемо 
зробити свій внесок у розвиток етики бізнесу. 
У цьому розумінні ключове значення мають 
наші корпоративні цінності. Ми визначили 
шість основних принципів, якими керуються 
установи групи ПроКредит у своїй діяльності:

•	 Прозорість: ми дотримуємося принципу на-
дання прозорої інформації як нашим клієн-
там, так і громадськості та нашим співробіт-
никам; ми щирі та відкриті у своїй діяльності.

•	 Культура відкритого спілкування: ми від-
криті, чесні й конструктивні в нашому спіл-
куванні один з одним; ми професійно вирі-
шуємо робочі конфлікти завдяки тому, що 
разом працюємо над пошуком рішення.

•	 Соціальна відповідальність і толерантність: 
ми надаємо клієнтам слушні поради; оціню-
ємо їхнє економічне та фінансове станови-
ще, потенціал та можливості, щоб відповід-
ний “банківський продукт” був вигідний для 
клієнта; важливим для нас є розвиток куль-
тури заощаджень; ми з повагою ставимося 
до всіх клієнтів і співробітників незалежно 
від їхньої раси, кольору шкіри, мовної при-
належності, політичних та релігійних пере-
конань, походження і культурних традицій.

•	 Орієнтованість на надання послуг: кожного 
клієнта ми обслуговуємо в дружній, компе-
тентній та ввічливій манері. Наші співробіт-
ники надають послуги відмінної якості всім 
клієнтам незалежно від їх походження або 
масштабів бізнесу.

•	 Високі професійні стандарти: кожен співро-
бітник несе відповідальність за якість своєї 
роботи та намагається зробити її ще кра-
щою.

•	 Високий рівень особистої відповідальності: 
крокує пліч-о-пліч з особистою щирістю й 
чесністю – рисами, які вимагаються від кож-
ного співробітника в усіх установах мережі 
ПроКредит.

Цінності групи ПроКредит складають основу 
нашої корпоративної культури. Ми обговорю-
ємо та застосовуємо їх у нашій щоденній діяль-
ності. Більше того, вони знайшли своє відобра-
ження в кодексі поведінки, який перетворює 

стандарти ділової етики групи ПроКредит на 
практичні керівні принципи для всіх співробіт-
ників її установ. Щоб переконатися, що нові 
співробітники цілком розуміють усі зазначені 
принципи, початковий курс для нового персо-
налу передбачає спеціальні навчальні заняття, 
присвячені виключно кодексу поведінки і його 
значенню для всіх членів нашої команди.

Ще одним аспектом дотримання найвищих 
стандартів ділової етики є послідовне застосу-
вання найдосконаліших міжнародних правил і 
процедур, націлених на захист наших установ 
від використання в якості інструмента для від-
мивання грошей та іншої протизаконної ді-
яльності, такої як фінансування тероризму. У 
зв’язку з цим дуже важливим є принцип “знай 
свого клієнта”, а також надання обґрунтова-
ної звітності та дотримання чинного законо-
давства. У 2009 році ми впровадимо оновлені 
заходи по боротьбі з відмиванням грошей та 
шахрайством для забезпечення дотримання 
нормативних стандартів по всій групі.

Також ми встановлюємо стандарти в тому, що 
стосується впливу наших кредитних операцій 
на навколишнє середовище. ПроКредит Банк 
упровадив систему заходів охорони навко-
лишнього середовища, яка перед-
бачає постійну оцінку відповідності 
кредитного портфеля екологічним 
критеріям, всебічний аналіз усіх ви-
дів економічної діяльності, що мо-
жуть становити потенційну загрозу 
для навколишнього середовища, а 
також відмову в розгляді заявок на 
отримання кредиту тим підприєм-
ствам, які займаються екологічно 
небезпечними видами діяльнос-
ті, що визначені в нашому пере-
ліку винятків. Завдяки тому, що 
ПроКредит Банк приділяє увагу 
питанням охорони навколиш-
нього середовища в процесі за-
твердження кредитів, він піднімає рівень еко-
логічної свідомості своїх клієнтів. Дотримання 
стандартів етики бізнесу, безумовно, також є 
основним критерієм під час розгляду заявок на 
отримання кредиту. ПроКредит Банк не надає 
кредитів підприємствам і приватним особам, 
якщо існує підозра у використанні ними небез-
печних або морально неприйнятних форм пра-
ці, особливо дитячої.
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Наші клієнти

Іванні Чалій та Володимиру Чалому, випускни-
кам університету, трохи за тридцять. Ця енер-
гійна та амбіційна подружня пара приймає всі 
важливі рішення разом, і у березні 2007 року 
вони вирішили розпочати власний бізнес. По-
мітивши, що в деяких районах Києва важко 
було отримати дійсно хорошу піцу, вони від-
крили піцерію з послугою цілодобової достав-
ки піци на дім. Зараз вони власники чотирьох  
столичних закладів. 

На місцевому ринку виробництво та доставка 
піци — це зазвичай гарний бізнес із середнім 
рівнем прибутковості від 50% до 60%. Хоча 
цей вид бізнесу висуває дуже багато вимог, 
Іванна і Володимир продемонстрували, що 
вони мають навички, відданість та бажання, 
необхідні для його розвитку. 

У лютому 2007 року подружжя відкрило у 
ПроКредит Банку поточний рахунок, щоб кра-
ще керувати своїми фінансами. Вони також ви-
користовують банківську ощадну програму як 
інструмент управління власними фінансами. 
Іванна та Володимир мають двох дочок — Іри-
ну, 9 років, та Анастасію, 7 років. Для того щоб 
привчити дітей до регулярних заощаджень, 

батьки відкрили два дитячі строкові депозити 
на 15 років, на кожному з них зараз приблизно 
по 300 доларів США. 

Коли їх запитали, чому вони обрали ПроКре-
дит Банк, Іванна, яка чекає на третю дитину, 
відмітила кілька важливих факторів:

“Це банк зі 100% іноземним капіталом, що 
гарантує його стабільність. Ми переконали-
ся в його стабільності і під час Помаранчевої 
революції, і у нещодавні часи невпевненості: 

незважаючи на зовнішні обставини банк 
продовжував здійснювати свої звичайні 

операції, виплачуючи депозити всім клієн-
там, хто хотів отримати свої гроші. Для нас 
це також розташований по сусідству банк, 
який надає високоякісні послуги за помірну 
плату, швидко проводить трансакції та 

тепло і гостинно приймає клієнтів. Ми від-
крили дитячі депозитні рахунки для наших 
дочок і плануємо відкрити такий депозит 

для нашої третьої дитини. Ще однією 
перевагою є те, що за ощадною програмою 
можна в будь-який час як вкладати гроші, 

так і забирати їх”. 

Іванна Чала та Володимир Чалий, 
власники мережі невеликих піцерій 
та вкладники банку
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Максим Онищенко, фаховий інженер та еко-
номіст, вже понад десять років виробляє висо-
коякісне спортивне взуття на своїй фабриці у 
Харкові. Його взуття марки “Maxoni” розроб-
ляється на підприємстві та виготовляється з 
використанням натуральних матеріалів та су-
часних технологій. Максим згадує:  

“Ідея вперше прийшла до мене, коли навчався 
в університеті. Я розібрав стару пару кросі-
вок і спробував покращити їх дизайн. Те, що 

з цього вийшло, не було поганим. Потім я 
спроектував краще спортивне взуття. Зго-
дом моє зацікавлення переросло в успішний 

бізнес ”.  

За 10 років свого існування марка “Maxoni” 
пройшла крізь підйоми та спади на висококон-
курентному місцевому ринку взуття. Кожного 
року з Китаю імпортується близько 100 млн 
пар дешевого взуття за ціною 1 долар, а то й 
менше. У 2007 році українські компанії завез-
ли загалом 130 млн пар , які коштували вироб-
никові тільки 0,39 долара США. Якщо ці товари 
продаються на українському ринку з маржею 
прибутковості понад 100%, місцеві виробники 
заробляють на одній парі взуття власного ви-
робництва лише 15-20%. При цьому українські 

виробники мають миритися з високими подат-
ками і труднощами з утриманням кваліфікова-
ного персоналу.

Проте бізнес Максима розвивався успішно: 
через відмінну якість його взуття добре прода-
ється не лише в Україні, а й в Росії та Білорусі. 
Надане ПроКредит Банком фінансування під-
тримало розвиток “Maxoni”, який є клієнтом 
банку з 2005 року. 

“ПроКредит Банк пропонує такий план 
повернення кредиту, який мене ідеально 

влаштовує”, — каже Максим.

За останні три роки він взяв кредити на за-
гальну суму 40 000 доларів США для закупівлі 
виробничого устаткування. Компанія має 30 
робітників, які наполегливо працюють для її 
процвітання. 
                     
Максим та його дружина Ольга мають двох ді-
тей — Дмитра, 18 років, та Віолетту, 6 років. 
Хоча він займається кожним етапом виробни-
цтва, Максим завжди намагається знайти час 
для своєї сім’ї, і він знає, що може покластися 
на її підтримку в усьому, що робить. 

Максим Онищенко,
виробник 
спортивного взуття 

Іванна Чала та Володимир Чалий, 
власники мережі невеликих піцерій 
та вкладники банку
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Геннадій Лисихін розпочав свій бізнес на по-
чатку 1990-х років. Він згадує з посмішкою: 

“Ми розпочали з виробництва автомобіль-
них чохлів, потім спробували виготовляти 
човни. Перша спроба була повним провалом. 

Але завдяки досвіду та порадам друзів з Лат-
вії ми з часом навчилися виготовляти човни, 

які могли плавати”.   

Після цього досягнення Геннадій з кількома 
партнерами заснував фірму з виробництва на-
дувних човнів. Сьогодні марка “Колібрі” добре 
відома рибалкам і мисливцям в Україні та за 
кордоном. 

Геннадій є вірним клієнтом ПроКредит Банку з 
2002 року. До банку звернувся за рекоменда-
цією товаришів. Перша позика дозволила 
Геннадію інвестувати 50 000 доларів США у 
виробниче обладнання, після чого він по-
слідовно отримав шість кредитів на загаль-
ну суму 180 000 доларів США для придбання 
сировини та устаткування. Ще дві позики за-
безпечили необхідні фінанси для модернізації 
приміщень, після чого він взяв два особистих 
кредити. Його поточні невиплачені кредити 
забезпечують його компанію робочим капіта-
лом. Геннадій також виплачує через ПроКре-
дит Банк зарплату своїм робітникам та вико-
ристовує ощадну програму для накопичення 
грошей на майбутнє. 

Нещодавно підприємство “Колібрі” зіткнулося 
зі зростанням конкуренції на ринку. Як зазна-
чає Геннадій:

“П’ять років назад у місті було три фірми, 
що виробляли схожу продукцію, а сьогодні 

вже п’ятнадцять”. 

Якість надувних човнів, які виробляються 
українськими фірмами, така, що вони можуть 
конкурувати із закордонними зразками. В той 
же час внутрішній ринок для таких виробів, 
за оцінками спеціалістів, зростає на 80-90% 
на рік. Для використання цього потенціалу 
Геннадій та його партнери намагаються вико-
ристовувати обрізувальну технологію та по-
кращувати свої процедури разом із розширен-
ням асортименту. Вони прагнуть розширити 
клієнтську базу компанії на цьому ринку, що 
бурхливо розвивається.  

Геннадій має двох дітей — сина Альошу, яко-
му 8 років, та однорічну дочку Катерину. Його 
дружина Ганна працює фінансовим директо-
ром компанії, відповідає за фінансовий бік 
бізнесу. Геннадій знає, що в майбутньому він 
може покластися на свою сім’ю та партнерів і 
також на ПроКредит Банк, і він впевнений, що 
його майбутнє — світле.

Геннадій Лисихін, 
виробник надувних човнів
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Ігор Сандак, анестезіолог за професією, впер-
ше проекспериментував із вирощуванням 
шампіньйонів у 2001 році. Опанувавши секре-
ти виробництва, він позичив гроші в родичів, 
придбав ферму та почав вирощувати гриби, 
чим і успішно займається зараз. 

Відомо, що шампіньйони знижують кров’яний 
тиск та зміцнюють імунну систему. 

“Цей звичайний гриб містить низку анти-
оксидантів, які перешкоджають проникнен-

ню інфекції. Це також прекрасне джерело 
клітковини для організму. Шампіньйони є 

дуже здоровою їжею і мають бути включені 
в раціон кожного”, — каже Ігор.

Проте в Україні щорічне споживання грибів 
дуже низьке — тільки близько 0,5 кг на душу 
населення порівняно з 3,1 кг у Німеччині та 
Франції і 5 кг у Китаї. Тому внутрішній ринок 
для продукції Ігоря має суттєвий потенціал 
для зростання.

“Грибам для розвитку потрібне спокійне, 
темне місце та правильна температура”, —

каже мати Ігоря, яка з самого початку бізнесу 
активно долучається до виробничого процесу. 
Тоді і деякий час потім він розраховував лише 

на власні кошти, але зі зростанням попиту, 
який змусив його розширити свій бізнес, стало 
очевидним, що необхідна зовнішня фінансова 
підтримка. 

Друзі порадили йому звернутися до ПроКре-
дит Банку, що стало відправним пунктом для 
довгострокової ділової співпраці. З того часу 
він взяв у банку три кредити. Перша сума у 
600 доларів США дозволила йому відремонту-
вати теплицю і придбати деяке необхідне об-
ладнання. Другу позику у 840 доларів США він 
використав на придбання матеріалів, а третя 
(60 000 доларів США на п’ять років) пішла на 
фінансування будівельного проекту та забез-
печення робочого капіталу. 

Завдяки своїй наполегливості та працьовитос-
ті, допомозі сім’ї та хорошим робочим відноси-
нам із ПроКредит Банком Ігор всього за п’ять 
років зміг створити комплексне виробництво 
з 12 найманими робітниками. Попит на його 
гриби залишається високим, і він вже складає 
плани щодо збільшення врожаю грибів. Ігор ні-
коли не припиняє пошуку шляхів покращення 
функціонування та розширення своєї грибної 
ферми. Його девізом є: 

“Вперед, тільки вперед!”

Ігор Сандак,
грибний фермер 
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Фінансова звітність
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів
31 грудня 2008 року

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 840



Ф і н а н с о в а  з в і т н і с т ь 41



Баланс
31 грудня 2008 року 

Примітки, подані на стор. 46-81, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 842



  Прим. 2008 рік 2007 рік
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)  
Процентні доходи 21 81 611 68 400
Процентні витрати 21 (35 945) (30 072)
   
Чистий процентний дохід  45 666 38 328
Резерв на знецінення кредитів клієнтам та заборгованості інших банків 8, 9 (8 211) (3 373)
   
Чисті процентні доходи після вирахування резерву на знецінення кредитів   37 455 34 955
   
Доходи за виплатами та комісійними  22 8 607 7 246
Витрати за виплатами та комісійним 22 (1 446) (979)
Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою  2 256 1 134
Прибутки мінус збитки від переоцінки іноземної валюти  1 203 52
Сторно резерву на покриття збитків за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням  - 72
Інші операційні доходи  125 142
Адміністративні та інші операційні витрати  23 (50 321) (37 864)
(Збиток)/прибуток до оподаткування  (2 121) 4 758

Кредит/(витрати) з податку на прибуток 24 82 (1 717)
(Збиток)/прибуток за рік  (2 039) 3 041
   

Примітки, подані на стор. 46-81, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

Звіт про фінансові результати
31 грудня 2008 року
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Звіт про зміни капіталу
31 грудня 2008 року 

   Прим. Акціонерний Емісійний Нерозподіле- Всього 
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)  капітал дохід ний прибуток капіталу
Залишок на 1 січня 2007 р.  29 702 154 10 463 40 319
     
Прибуток за рік  - - 3 041 3 041
Всього визнаного доходу за 2007 рік  - - 3 041 3 041
Дивіденди оголошені 25 - - (3 987) (3 987)
Залишок на 31 грудня 2007 р.  29 702 154 9 517 39 373
     
Курсові різниці 20 (10 221) (53) (3 613) (13 887)
Чистий збиток, визнаний безпосередньо у складі капіталу  (10 221) (53) (3 613) (13 887)
Збиток за рік  - - (2 039) (2 039)
Всього визнаних збитків за 2008 рік  (10 221) (53) (5 652) (15 926)
Залишок на 31 грудня 2008 р.  19 481 101 3 865 23 447

Примітки, подані на стор. 46-81, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Звіт про рух грошових коштів
31 грудня 2008 року 

  Прим. 2008 рік 2007 рік
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)   
Грошові потоки від операційної діяльності   
Проценти отримані   80 255 68 230
Проценти сплачені   (32 261) (29 102)
Виплати та комісійні отримані  8 580 7 246
Виплати та комісійні сплачені  (1 057) (979)
Дохід, отриманий від торгових операцій з іноземною валютою  2 237 1 134
Інший операційний дохід, отриманий  92 195
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені  (25 256) (17 979)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  (19 241) (15 869)
Податок на прибуток, сплачений  (1 801) (1 991)
Грошові потоки, отримані від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов’язаннях  11 548 10 885
   
Зміни в операційних активах та зобов’язаннях   
Чисте збільшення обов’язкових резервів  (24) (2 949)
Чисте зменшення заборгованості інших банків  8 208 6 962
Чисте збільшення кредитів та авансів клієнтам  (22 733) (91 435)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  (1 573) 30
Чисте (зменшення)/збільшення заборгованості перед іншими банками  (18 368) 11 894
Чисте (зменшення)/збільшення коштів клієнтів  (14 627) 61 612
Чисте збільшення інших зобов’язань  1 272 181
Чисті грошові кошти, використані в операційній діяльності  (36 297) (2 820)
   
Грошові потоки від інвестиційної діяльності   
Придбання інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу  (152) -
Придбання інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення   - (5 940)
Погашення інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення  5 941 -
Придбання приміщень та обладнання  (4 763) (10 369)
Надходження від продажу приміщень та обладнання  31 39
Придбання нематеріальних активів  (213) (925)
Чисті грошові кошти, отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)  844 (17 195)
   
Грошові потоки від фінансової діяльності   
Погашення випущених боргових цінних паперів 15 (35 049) (6 931)
Надходження від інших позикових коштів 16 84 232 52 000
Погашення інших позикових коштів  (13 579) (19 694)
Надходження від субординованого боргу 18 3 240 -
Дивіденди, сплачені 25 - (3 987)
Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності  38 844 21 388
   
Вплив зміни курсу обміну на грошові кошти та їх еквіваленти  (1 297) 1 044
   
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів  2 094 2 417
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 7 27 832 25 415
   
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 7 29 926 27 832
 

Примітки, подані на стор. 46-81, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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1. Вступ

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжна-
родних стандартів фінансової звітності за 2008 фінансовий рік 
для ЗАТ «ПроКредит Банк» (далі – «Банк»).

Банк зареєстрований в Україні та є резидентом України. Банк 
створений у формі закритого акціонерного товариства, частки 
власників якого обмежені кількістю акцій, що їм належать, згід-
но із законодавством України. Банк був заснований 21 грудня 
2000 року у формі закритого акціонерного товариства відповід-
но до законодавства України. Банк був зареєстрований Націо-
нальним банком України (НБУ) 28 грудня 2000 року. 30 вересня 
2003 року назву Банку було змінено із ЗАТ «Мікрофінансовий 
банк» на ЗАТ «ПроКредит Банк». Безпосередньою материнською 
компанією і контролюючою стороною Банку є ProCredit Holding 
AG (у 2007 році – ProCredit Holding AG).

Зміни, які були внесені у 2006 році в українське законодавство, 
що регулює банківську діяльність, встановлюють, що банки в 
Україні можуть існувати у формі відкритого акціонерного то-
вариства або кооперативного банку. Банки, що мають інші 
організаційно-правові форми, такі як закрите акціонерне това-
риство або товариство з обмеженою відповідальністю, повинні 
бути реорганізовані у відкриті акціонерні товариства до 4 жовт-
ня 2009 року відповідно до законодавчих вимог.       

Крім того, 29 квітня 2009 року вступив у силу новий Закон Украї-
ни «Про акціонерні товариства», в якому встановлено, що акціо-
нерні товариства поділяються на публічні та приватні акціонерні 
товариства. Новий Закон України «Про акціонерні товариства» 
встановлює додаткові вимоги до банків привести свої статутні 
документи у відповідність до цієї вимоги до 29 квітня 2011 року.

Основна діяльність. Основним видом діяльності Банку є надання 
банківських послуг приватним підприємцям та підприємствам 
малого бізнесу на території України. Банк здійснює свою діяль-
ність на підставі банківської ліцензії, виданої Національним бан-
ком України 29 січня 2001 року.  
Банк має 74 (у 2007 році – 61) відділення в Україні.

Юридична адреса та місце здійснення діяльності. Юридична 
адреса та місце здійснення діяльності Банку:
проспект Перемоги, 107-а 
м. Київ, 03115
Україна

Валюта подання фінансової звітності. Цю фінансову звітність по-
дано у тисячах доларів США.

2. Умови, в яких працює Банк

В Україні, як і раніше, спостерігаються деякі явища, характерні 
для ринкової економіки, що зароджується. Ці ознаки включають, 
крім іншого, валюту, що не є вільно конвертованою за межами 
України, обмеження та контроль у валютній сфері, а також ви-
соку інфляцію за 2008 рік на рівні 22,3% (у 2007 році – на рівні 
16,6%). Фінансова ситуація на ринку України суттєво погіршила-
ся у 2008 році, особливо у четвертому кварталі.

Поточна глобальна фінансова та економічна криза, що є на-
слідком суттєвого падіння глобальної ліквідності, яке розпоча-
лася у середині 2007 року (яке зазвичай називають кредитною 
кризою), призвела, крім іншого, до скорочення обсягів фінан-
сування на ринках капіталу, суттєвого зниження ліквідності 
банківського сектора та інших галузей економіки, періодичного 
підвищення процентних ставок за міжбанківським кредитуван-
ням і різкого зростання волатильності фондового та валютного 
ринків. Крім того, нестабільна ситуація на світових фінансових 
ринках спричинила неплатоспроможність і банкрутство банків 
та інших учасників фінансового сектора і вжиття термінових за-
ходів, спрямованих на виведення цих банків з кризової ситуації, 
у Сполучених Штатах Америки, Західній Європі, Україні та інших 
країнах. З жовтня 2008 року НБУ запровадив тимчасову адміні-
страцію у ряді українських банків внаслідок проблем, пов’язаних 
з їхньою ліквідністю. Всі наслідки поточної фінансової кризи пов-

ною мірою передбачити неможливо, як і неможливо повністю 
уникнути її впливу.

Основні негативні наслідки впливу світової фінансової кризи 
на економіку України полягають у зменшенні притоку капіталу 
та скороченні попиту на продукцію українського експорту. Крім 
того, у жовтні 2008 року міжнародні рейтингові агенції понизили 
рейтинги країни. Ці фактори у поєднанні зі зростаючою внутріш-
ньою нестабільністю в країні призвели до волатильності валют-
ного ринку та спричинили суттєве падіння гривні по відношенню 
до основних іноземних валют. Починаючи з жовтня 2008 року 
НБУ виходив на міжбанківський валютний ринок для підтриман-
ня національної валюти. Встановлений Національним банком 
України офіційний обмінний курс української гривні до долара 
США девальвував з 4,861 гривні станом на 30 вересня 2008 року 
до 7,70 гривні станом на 31 грудня 2008 року.

У зв’язку з поточною економічною кризою Міжнародний валют-
ний фонд (МВФ) погодився виділити Україні стабілізаційний кре-
дит у сумі 11 мільярдів СПЗ за умови, що країна виконає певні 
вимоги. Україна отримала перший транш цього кредиту в сумі 
3 мільярди СПЗ у листопаді 2008 року і повинна була отримати 
наступний транш у сумі 1,25 мільярда СПЗ у лютому 2009 року. 
Проте перша перевірка економічних показників України за про-
грамою «Стенд-бай» була завершена із суттєвим запізненням, і 
виділення другого траншу кредиту у сумі 1,9 мільярда СПЗ було 
затверджене лише у травні 2009 року після того, як Рада дирек-
торів МВФ звільнила Україну від обов’язкового дотримання пев-
них критеріїв ефективності. Основною умовою надання кредиту 
була розробка та ратифікація комплексу антикризових заходів 
Уряду, спрямованих на стабілізацію економіки України, в тому 
числі визначення дефіциту капіталу і ліквідності в банківському 
секторі та вжиття необхідних заходів для усунення дефіциту. Цей 
кредит, як очікується, матиме позитивні наслідки для економі-
ки України, проте отримання наступних траншів залежить від 
висновку МВФ щодо успіху, досягнутого Україною у вирішенні 
структурних питань.  

Для стабілізації фінансового ринку України були вжиті відповідні 
заходи, в тому числі:

•	 13	жовтня	2008	року	Національний	банк	України	прийняв	рі-
шення про введення обмежень на дострокове вилучення бан-
ківських депозитів. Додаткові обмеження були введені також 
на кредитні та валютні операції, що призвело до значного ско-
рочення обсягів кредитування. 

•	 31	жовтня	2008	року	Верховна	Рада	України	прийняла	Закон	
«Про першочергові заходи щодо запобігання негативним на-
слідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України», який, зокрема, збільшив суму повер-
нення вкладникам депозитів з Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб до 150 000 гривень на одну особу у випадку, 
якщо в банку розпочаті процедури ліквідації.

•	 Перелік	активів,	які	можуть	передаватись	у	заставу	за	укладе-
ними з НБУ договорами про рефінансування, був значно роз-
ширений.

•	 НБУ	 суттєво	 збільшив	 обсяги	 підтримки	 ліквідності	 україн-
ських банків; протягом жовтня–грудня 2008 року загальний 
обсяг операцій з підтримання ліквідності, включаючи кредити 
«овернайт», кредити, продані на аукціонах, та інші кредитні 
кошти, становив 99 мільярдів гривень.

•	 З	метою	збільшення	ліквідності	банківського	сектора	були	по-
слаблені вимоги до обов’язкових резервів. 

•	 У	березні	2009	року	НБУ	почав	надавати	фінансову	підтримку	
приватним позичальникам, пропонуючи іноземну валюту для 
погашення їхніх кредитів в іноземній валюті за курсом обміну, 
нижчим за ринковий.    

•	 На	дату	випуску	цієї	фінансової	звітності	були	оголошені	три	
банки, які будуть рекапіталізовані Урядом.  

Внаслідок несприятливих ринкових умов суттєво зменшились 
обсяги операцій на міжбанківському ринку. Основними факто-
рами, які чинять вплив на цю динаміку, є діяльність українських 
банків в умовах загальної низької ліквідності ринку та більш 
жорстка монетарна політика НБУ. 

Існуюча фінансово-економічна ситуація може негативно вплину-
ти на позичальників Банку, що, в свою чергу, може вплинути на 
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їхню спроможність повернути отримані ними кредити. Оскільки 
значна частина кредитів позичальникам Банку була надана 
в іноземних валютах, девальвація гривні відносно цих валют 
може суттєвим чином вплинути на спроможність позичальників 
обслуговувати кредити. Погіршення умов, у яких працюють по-
зичальники Банку, може також вплинути на прогнози грошових 
потоків та на оцінку знецінення фінансових і нефінансових акти-
вів, зроблену керівництвом. На підставі всієї наявної інформації 
керівництво відобразило переглянуті прогнози очікуваних гро-
шових потоків у своїй оцінці знецінення, в тому числі, крім ін-
шого, знецінення кредитного портфеля Банку внаслідок впливу 
на позичальників девальвації української гривні та погіршення 
економічних умов.

Сума резерву на знецінені кредити визначена на підставі здійсне-
них керівництвом оцінок цих активів станом на звітну дату після 
належного врахування грошових потоків, які можуть виникнути 
у результаті набуття кредитором права володіння майном борж-
ника за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави. 
Нещодавні події, які призвели до волатильності світових фінан-
сових ринків, надзвичайно негативно вплинули на український 
ринок багатьох видів застави, особливо нерухомого майна, що 
стало причиною падіння ліквідності окремих категорій активів. 
У результаті фактична вартість реалізації застави після набуття 
кредитором права володіння майном боржника може відрізня-
тись від вартості, визначеної на підставі оціночного розрахунку 
резервів на знецінення.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає 
різні тлумачення та часто змінюється. До труднощів, які відчува-
ють банки, що працюють в Україні, додаються потреба в подаль-
шому розвитку законодавства з питань банкрутства, типових 
процедур реєстрації та використання застави, а також інші недо-
ліки законодавчого та фіскального характеру. 

Керівництво не може передбачити, який вплив на фінансовий 
стан Банку можуть мати подальше можливе погіршення ситуації 
з ліквідністю на фінансових ринках та зростання волатильності 
валютних ринків. Керівництво впевнене, що у ситуації, що скла-
лася, воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення ста-
більної діяльності Банку.

3. Основні принципи облікової політики

Основа подання інформації. Ця фінансова звітність була під-
готовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості, з ко-
ригуваннями на початкове визнання фінансових інструментів 
за справедливою вартістю та переоцінку фінансових активів 
для подальшого продажу і фінансових інструментів, що обліко-
вуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на 
фінансовий результат. Основні принципи облікової політики, що 
використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, 
наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно від-
носно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше 
(див. Примітку 5). 

Безперервно діюче підприємство. Керівництво підготувало цю 
фінансову звітність відповідно до принципу подальшого без-
перервного функціонування. У Примітці 4 описані аспекти, 
пов’язані з подальшим безперервним функціонуванням Банку. 

Фінансові інструменти – основні терміни оцінки. Фінансові ін-
струменти відображаються за справедливою вартістю, первіс-
ною вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класи-
фікації. Нижче описано ці методи оцінки.

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив 
або за допомогою якої можна врегулювати зобов’язання під час 
здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними 
непов’язаними сторонами, що діють на добровільних засадах. 
Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для 
фінансових активів та ціну попиту для фінансових зобов’язань, 
що котируються на активному ринку. Стосовно активів та 
зобов’язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсують-
ся, Банк може використовувати середні ринкові ціни для визна-
чення справедливої вартості позиції з ризиками, що взаємно 
компенсуються, та застосовувати до чистої відкритої позиції від-
повідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент 
вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо ко-
тирування цього фінансового інструменту є вільно та регулярно 
доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці 

котирування відображають фактичні та регулярні ринкові опе-
рації, що здійснюються на загальних умовах. 

Для визначення справедливої вартості певних фінансових ін-
струментів, щодо яких відсутня інформація про ринкові ціни із 
зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як 
модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що ба-
зуються на даних про останні угоди, здійснені між непов’язаними 
сторонами, та аналіз фінансової інформації про об’єкти інвесту-
вання. Застосування методик оцінки може вимагати припущень, 
що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій звітності 
інформація розкривається у тих випадках, коли заміна будь-
якого такого припущення можливим альтернативним варіантом 
може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, за-
гальної суми активів чи зобов’язань.

Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх 
еквівалентів або справедлива вартість інших ресурсів, наданих 
для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати 
на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю застосо-
вується лише до інвестицій в інструменти капіталу, які не мають 
ринкових котирувань і справедлива вартість яких не може бути 
достовірно визначена, а також похідні фінансові інструменти, які 
пов’язані з такими інструментами капіталу та розрахунки за яки-
ми повинні здійснюватись шляхом поставки таких інструментів 
капіталу, які не мають котирувань. Див. Примітку 4.

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що 
безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском або вибуттям 
фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що 
не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на 
проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені 
агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості тор-
гових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які 
сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також 
податки та збори, що стягуються при перереєстрації права влас-
ності. Витрати на проведення операції не включають премій або 
дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансуван-
ня, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. 

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні 
фінансового інструмента мінус погашення основного боргу плюс 
нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке 
зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. На-
раховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат 
за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дис-
конту від суми погашення із використанням методу ефективної 
процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані 
процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та 
амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які пе-
реносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо 
такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової 
вартості відповідних балансових статей.

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу 
процентних доходів або процентних витрат протягом відповідно-
го періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефек-
тивної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. 
Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою роз-
рахункові майбутні грошові виплати або надходження (без ура-
хування майбутніх збитків за кредитами) точно дисконтуються 
протягом очікуваного терміну дії фінансового інструменту або, 
у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої 
балансової вартості фінансового інструменту. Ефективна про-
центна ставка використовується для дисконтування грошових 
потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної 
дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, 
які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, вста-
новлену для даного інструменту, або інших змінних факторів, 
які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або 
дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну 
дії інструменту. Розрахунок поточної вартості включає всі комі-
сійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що 
є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.

Початкове визнання фінансових інструментів. Похідні фінансо-
ві інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю. 
Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за справед-
ливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початко-
вому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початково-
му визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця 
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між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої 
можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інстру-
ментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які 
у якості базових даних використовують лише дані з відкритих 
ринків.

Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що 
передбачають поставку протягом періоду, визначеного зако-
нодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівлі-
продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, 
коли Банк зобов’язується поставити фінансовий актив. Усі інші 
операції з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, 
коли суб’єкт господарювання стає стороною договору про при-
дбання фінансового інструменту.

Припинення визнання фінансових активів. Банк списує фінансо-
ві активи з балансу, коли (а) активи погашені або права на отри-
мання грошових потоків від активів інакше втратили свою чин-
ність або (б) Банк передав права на отримання грошових потоків 
від фінансових активів або уклав угоду про передачу, і при цьому 
(i) також передав в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з 
володінням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в 
основному всі ризики та вигоди володіння, але припинив здій-
снювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо 
контрагент не має практичної можливості повністю продати ак-
тив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на 
перепродаж.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти 
являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму го-
тівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик 
зміни вартості. Всі короткострокові розміщення коштів на між-
банківському ринку, за винятком депозитів «овернайт», включе-
но до заборгованості інших банків. Суми, що стосуються коштів, 
використання яких обмежено, виключаються з грошових коштів 
та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковують-
ся за амортизованою вартістю.

Обов’язкові резерви в НБУ. Обов’язкові резерви в НБУ облікову-
ються за амортизованою вартістю і являють собою обов’язкові 
резервні депозити, за якими не нараховуються проценти і які 
не можуть використовуватися для фінансування повсякденних 
операцій Банку і, відповідно, не вважаються  компонентом гро-
шових коштів та їх еквівалентів для цілей складання звіту про 
рух грошових коштів.

Заборгованість інших банків. Заборгованість інших банків об-
ліковується тоді, коли Банк надає банкам-контрагентам грошові 
кошти, які підлягають погашенню на встановлену чи визначену 
дату; при цьому Банк не має наміру здійснювати торгові опера-
ції з дебіторською заборгованістю, що виникає. Ця дебіторська 
заборгованість не пов’язана з похідними фінансовими інстру-
ментами та не має ринкових котирувань. Заборгованість інших 
банків обліковується за амортизованою вартістю. 

Кредити та аванси клієнтам. Кредити та аванси клієнтам об-
ліковуються, коли Банк надає грошові кошти клієнтам з метою 
придбання або створення дебіторської заборгованості, яка не 
пов’язана з похідними фінансовими інструментами, не котиру-
ється на відкритому ринку та має бути погашена на встановлену 
чи визначену дату; при цьому Банк не має наміру здійснювати 
торгові операції з цією дебіторською заборгованістю. Кредити та 
аванси клієнтам обліковуються за амортизованою вартістю.

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизо-
ваною вартістю. Збитки від знецінення визнаються у звіті про фі-
нансові результати по мірі їх виникнення у результаті однієї або 
декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після почат-
кового визнання фінансового активу і чинять вплив на суму або 
строки оціночних грошових потоків, які пов’язані з фінансовим 
активом або групою фінансових активів, якщо ці збитки можна 
достовірно оцінити. Якщо Банк визначає відсутність об’єктивних 
ознак знецінення для окремо оціненого фінансового активу (не-
залежно від його суттєвості), він відносить цей актив до групи 
фінансових активів, що мають схожі характеристики кредитного 
ризику, та здійснює їх колективну оцінку на предмет знецінення. 
Основними факторами, які враховує Банк при визначенні знеці-
нення фінансового активу, є його прострочений статус та можли-
вість реалізації відповідної застави, за її наявності. Нижче пере-
лічені основні критерії, на підставі яких визначається наявність 
об’єктивних ознак збитку від знецінення:

•	 прострочення	 будь-якого	 чергового	 платежу,	 при	 цьому	 не-
своєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботі 
розрахункових систем;

•	 позичальник	 зазнає	 суттєвих	фінансових	 труднощів,	що	під-
тверджує отримана Банком фінансова інформація позичаль-
ника;

•	 ймовірність	 банкрутства	 чи	 фінансової	 реорганізації	 пози-
чальника;

•	 платоспроможність	позичальника	погіршилася	внаслідок	змін	
загальнонаціональних або місцевих економічних умов, які чи-
нять вплив на діяльність позичальника; та 

•	 вартість	застави	суттєво	зменшилась	у	результаті	погіршення	
ситуації на ринку.

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення фінансові 
активи об’єднуються у групи на основі схожих характеристик 
кредитного ризику. Ці характеристики враховуються при визна-
ченні очікуваних майбутніх грошових потоків для групи таких 
активів та є індикаторами спроможності дебітора сплатити суми 
заборгованості відповідно до умов договору по активах, що оці-
нюються.

Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які ко-
лективно оцінюються на предмет знецінення, розраховуються на 
основі контрактних грошових потоків, пов’язаних з цими акти-
вами, та попереднього досвіду керівництва щодо прострочених 
сум, які виникають у результаті минулих збиткових подій, а також 
досвіду успішного погашення прострочених сум. Попередній до-
свід коригується з урахуванням існуючих даних, що відобража-
ють вплив поточних умов, які не впливали на той період, на якому 
базується попередній досвід збитків, та вилучається вплив тих 
умов у попередньому періоді, які не існують на даний момент. 

Якщо умови знеціненого фінансового активу, що обліковується 
за амортизованою вартістю, переглядаються або іншим чином 
змінюються внаслідок фінансових труднощів позичальника чи 
емітента, знецінення такого активу оцінюється із використан-
ням ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до змі-
ни його умов.

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву у 
сумі, необхідній для зменшення балансової вартості активу до 
поточної вартості очікуваних грошових потоків (без урахування 
майбутніх, ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих 
за первісною ефективною процентною ставкою для даного акти-
ву. Розрахунок поточної вартості оціночних майбутніх грошових 
потоків забезпеченого заставою фінансового активу відображає 
грошові потоки, що можуть виникнути у результаті набуття кре-
дитором права володіння майном боржника за вирахуванням ви-
трат на отримання та продаж застави незалежно від ступеня ймо-
вірності набуття кредитором права володіння майном боржника.

Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу 
зменшується і це зменшення може бути об’єктивно віднесене 
до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення (на-
приклад, через підвищення кредитного рейтингу дебітора), то 
визнаний раніше збиток від знецінення сторнується шляхом ко-
ригування рахунку резерву. Сума зменшення відображається у 
звіті про фінансові результати.

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок від-
повідного резерву збитків від знецінення після завершення всіх 
необхідних процедур для відшкодування активу та після визна-
чення остаточної суми збитку.  Повернення раніше списаних сум 
кредитується на рахунок відповідного резерву збитків від знеці-
нення у звіті про фінансові результати.

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. Банк бере на себе 
зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, у тому числі акреди-
тиви та фінансові гарантії. Фінансові гарантії – це безвідкличні 
зобов’язання здійснити платежі у випадку, якщо клієнт виявить-
ся неспроможним виконати свої зобов’язання перед третіми 
сторонами. Фінансовим гарантіям притаманний той самий ри-
зик, що і кредитам. Фінансові гарантії та зобов’язання надати 
кредит спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка за-
звичай дорівнює сумі отриманої комісії. Ця сума амортизується 
лінійним методом протягом строку існування зобов’язання, крім 
зобов’язань надати кредити, якщо існує імовірність того, що 
Банк укладе конкретну кредитну угоду і не очікує реалізувати 
відповідний кредит протягом короткого періоду часу після його 
надання. Така комісія за надання кредиту відноситься на майбут-
ні періоди та включається до складу балансової вартості кредиту 
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при початковому визнанні. На кожну звітну дату зобов’язання, 
пов’язані з кредитуванням, оцінюються за найбільшою з двох 
сум: (i) неамортизованого залишку відповідної суми при почат-
ковому визнанні, та (ii) оціночних витрат, необхідних для пога-
шення зобов’язання на звітну дату.

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу. Ця категорія 
включає інвестиційні цінні папери, які Банк має намір утримува-
ти протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для 
покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ста-
вок, курсу обміну або цін акцій. Банк здійснює відповідну класи-
фікацію інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу в 
момент їх придбання.

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу обліковують-
ся за справедливою вартістю. Процентні доходи, зароблені по 
боргових цінних паперах для подальшого продажу, обчислюють-
ся за методом ефективної процентної ставки та відображаються 
у звіті про фінансові результати. Дивіденди по інструментах капі-
талу для подальшого продажу відображаються у звіті про фінан-
сові результати в момент встановлення права Банку на одержан-
ня виплат і якщо існує ймовірність отримання дивідендів. Усі інші 
елементи зміни справедливої вартості відображаються у складі 
капіталу як відстрочені до моменту списання інвестиції з балансу 
або її знецінення; при цьому кумулятивний прибуток або збиток 
виключається зі складу капіталу та відноситься на фінансовий 
результат. 

Збитки від знецінення визнаються у звіті про фінансові резуль-
тати по мірі їх виникнення внаслідок однієї або кількох подій 
(«збиткових подій»), що відбулися після початкового визнання 
інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу. Значне 
або тривале зниження справедливої вартості дольового цінного 
паперу до рівня, нижчого за його первісну вартість, є свідченням 
того, що такий цінний папір знецінений. Накопичений збиток від 
знецінення, що оцінюється як різниця між вартістю придбання 
та поточною справедливою вартістю мінус будь-який збиток від 
знецінення активу, раніше визнаний у звіті про фінансові ре-
зультати, вилучається з капіталу та визнається у фінансовому 
результаті. Збитки від знецінення інструментів капіталу через 
фінансовий результат не сторнуються. Якщо в наступному пері-
оді справедлива вартість боргового інструменту для подальшо-
го продажу збільшується і це збільшення може бути об’єктивно 
віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знеці-
нення у фінансовому результаті, то збиток від знецінення сторну-
ється через звіт про фінансові результати поточного періоду.

Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення. Ця ка-
тегорія включає непохідні фінансові активи, що мають ринкові 
котирування, з фіксованими платежами або такими,  що можуть 
бути визначені, та визначеним строком погашення, які Банк має 
намір та можливість утримувати до настання терміну їх погашен-
ня. Керівництво визначає класифікацію інвестиційних цінних 
паперів, що утримуються до погашення, при їх початковому ви-
знанні й аналізує доречність такої класифікації станом на кожну 
звітну дату. Інвестиційні цінні папери, що утримуються до пога-
шення, обліковуються за амортизованою вартістю. 

Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнан-
ня. Приміщення, вдосконалення орендованого майна та облад-
нання обліковуються за первісною вартістю за мінусом накопи-
ченої амортизації та резерву на знецінення, якщо потрібно.

Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю, 
за мінусом резерву на знецінення (за необхідності). Після завер-
шення активи переводяться до складу приміщень та вдоскона-
лень орендованого майна за їх балансовою вартістю. Незавер-
шене будівництво не амортизується до того моменту, поки актив 
не буде придатним для використання. 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються ви-
тратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компо-
нентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням 
заміненого компоненту.  

На кожну звітну дату керівництво Банку оцінює наявність ознак 
знецінення приміщень та обладнання. Якщо такі ознаки існу-
ють, керівництво Банку розраховує вартість відшкодування, яка 
дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на про-
даж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум 
більша. Балансова вартість активу списується до вартості від-
шкодування, а збиток від знецінення визнається у звіті про фі-

нансові результати. Збиток від знецінення, відображений щодо 
будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала 
місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення 
вартості використання активу або його справедливої вартості за 
мінусом витрат на продаж.

Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються 
шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та 
визнаються у звіті про фінансові результати. 

Амортизація. Амортизація приміщень, вдосконалень орендова-
ного майна та обладнання розраховується лінійним методом з 
метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідацій-
ної вартості протягом строку корисного використання активу (у 
роках):

 Приміщення 20
 Комп’ютери та обладнання  3-5
 Меблі та офісне обладнання  5-7
 Вдосконалення орендованого майна  протягом
  строку оренди

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отри-
мав би у теперішній момент від продажу цього активу, за міну-
сом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації 
даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей 
актив матиме наприкінці строку корисного використання. Лікві-
даційна вартість активів та строк їх корисного використання пе-
реглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну 
дату. 

Нематеріальні активи. Всі нематеріальні активи Банку мають кін-
цевий термін використання та включають переважно капіталізо-
ване програмне забезпечення. Придбані ліцензії на комп’ютерне 
програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, по-
несених на придбання та введення в експлуатацію конкретного 
програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов’язані 
з розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути 
ідентифіковані, контролюються Банком і, ймовірно, принесуть 
додаткові економічні вигоди, що перевищують витрати, обліко-
вуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані витра-
ти включають витрати на персонал, який займається розробкою 
програмного забезпечення, та відповідну частину накладних 
витрат. Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням 
(наприклад, його обслуговуванням), відносяться на видатки по 
мірі їх здійснення. Амортизація на капіталізоване програмне за-
безпечення нараховується лінійним методом протягом очікува-
ного строку його використання, який становить 5 років.

Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем 
в рамках оренди, за якою всі ризики та вигоди, притаманні воло-
дінню активом, не передаються орендодавцем Банку, загальна 
сума орендних платежів включається до звіту про фінансові ре-
зультати рівними частинами протягом строку оренди.

Заборгованість перед іншими банками. Заборгованість перед 
іншими банками обліковується з моменту надання Банку грошо-
вих коштів або інших активів банками-контрагентами. Непохідні 
фінансові зобов’язання обліковуються за амортизованою вар-
тістю. Якщо Банк купує власну заборгованість, вона виключаєть-
ся з балансу, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та 
сплаченою сумою відноситься на фінансовий результат від до-
строкового врегулювання заборгованості.

Кошти клієнтів. Кошти клієнтів включають непохідні фінансові 
зобов’язання перед фізичними особами, державними або кор-
поративними клієнтами та обліковуються за амортизованою 
вартістю.  

Випущені боргові цінні папери. Випущені боргові цінні папери 
включають облігації, випущені Банком. Випущені боргові цінні 
папери обліковуються за амортизованою вартістю. Коли Банк 
викупає власні випущені боргові цінні папери, вони виключають-
ся з балансу, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та 
виплаченою сумою включається до складу прибутку від достро-
кового врегулювання заборгованості.

Інші позикові кошти. Інші позикові кошти включають позики, 
надані міжнародними фінансовими організаціями. Інші позикові 
кошти обліковуються за амортизованою вартістю.
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Похідні фінансові інструменти. Похідні фінансові інструменти, 
що включають валютообмінні контракти, обліковуються за спра-
ведливою вартістю. 

Всі похідні фінансові інструменти відображаються як активи, 
коли їхня справедлива вартість позитивна, і як зобов’язання, 
коли їхня справедлива вартість негативна. Зміни справедливої 
вартості похідних фінансових інструментів відносяться на фінан-
совий результат. Банк не застосовує облік хеджування.

Податки на прибуток. У цій фінансовій звітності оподаткування 
показано відповідно до вимог законодавства України із вико-
ристанням податкових ставок та законодавчих норм, які діяли 
або фактично були введені в дію станом на звітну дату. Витрати з 
податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене 
оподаткування та відображаються у звіті про фінансові результа-
ти, якщо тільки вони не мають бути відображені безпосередньо 
у складі капіталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, 
які також відображені у цьому самому або іншому періоді безпо-
середньо у складі капіталу. 

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена 
податковим органам або ними відшкодована стосовно оподатко-
вуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. 
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оціночних 
показниках, якщо фінансова звітність ухвалюється до моменту 
подання відповідних податкових декларацій. Інші податки, за ви-
нятком податку на прибуток, обліковуються у складі адміністра-
тивних та інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом 
балансових зобов’язань відносно перенесених податкових збит-
ків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою 
активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей 
фінансової звітності. Відповідно до виключення при початково-
му визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасо-
вих різниць, що виникають при початковому визнанні активу 
або зобов’язання у результаті операції, яка не є об’єднанням 
компаній і яка не впливає на фінансовий результат або оподат-
ковуваний прибуток. Відстрочені податкові зобов’язання не об-
ліковуються для тимчасових різниць при початковому визнанні 
гудвілу і, згодом, для гудвілу, який не вираховується для цілей 
оподаткування. Активи та зобов’язання з відстроченого оподат-
кування визначаються із використанням ставок оподаткування, 
які введені в дію або практично були введені в дію станом на звіт-
ну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли 
будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені 
податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових 
різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені по-
даткові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує імо-
вірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого 
можна буде реалізувати тимчасові різниці.

Невизначені податкові позиції. Керівництво переоцінює не-
визначені податкові позиції Банку на кожну звітну дату. 
Зобов’язання, що відображаються щодо податку на прибуток, 
визнаються керівництвом за позиціями, які, більш ймовірно, 
не вдасться відстояти у випадку виникнення претензій з боку 
податкових органів. Така оцінка виконується, виходячи з тлу-
мачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або 
фактично набуло чинності на звітну дату, та будь-якого відо-
мого рішення судових або інших органів з подібних питань. 
Зобов’язання зі штрафів, процентів та податків, крім тих, що 
пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються на підставі 
розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулю-
вання зобов’язання на звітну дату. 

Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та від-
рахувань – це зобов’язання нефінансового характеру із невизна-
ченим строком або сумою. Резерви відображаються у фінансовій 
звітності, коли Банк має теперішнє юридичне або конструктивне 
зобов’язання у результаті минулих подій і коли існує імовірність 
того, що для погашення такого зобов’язання потрібне буде від-
волікання ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму 
цього зобов’язання можна розрахувати з достатнім рівнем точ-
ності.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша 
кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за 
основною діяльністю визнається, якщо контрагент виконав свої 
зобов’язання за угодою, і обліковується за амортизованою вар-
тістю.

Субординований борг. Субординований борг – це довгострокові 
угоди про надання позикових коштів, які, у випадку невиконання 
Банком своїх зобов’язань, є вторинними по відношенню до його 
основних боргових зобов’язань. Субординований борг  облікову-
ється за амортизованою вартістю. 

Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як інструмен-
ти капіталу. Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових 
акцій, показуються у складі капіталу як зменшення суми над-
ходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої 
вартості внесених у капітал сум над номінальною вартістю випу-
щених акцій обліковується у складі капіталу як емісійний дохід.

Дивіденди. Дивіденди показуються у складі капіталу в періоді, в 
якому вони були оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної 
дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску, опису-
ються у Примітці «Події після звітної дати». Розподіл прибутку та 
його використання іншим чином відбувається на основі бухгал-
терської звітності Банку, складеної за українськими правилами. 
В українському законодавстві основою розподілу визначено не-
розподілений прибуток. 

Визнання доходів та витрат. Процентні доходи та витрати за всіма 
борговими інструментами відображаються у звіті про фінансові 
результати відповідно до методу нарахування із використанням 
методу ефективної процентної ставки. Цей метод включає до 
складу процентних доходів та витрат і розподіляє протягом всьо-
го періоду дії усі комісії, які виплачують або отримують сторони 
договору і які є невід’ємною частиною ефективної процентної 
ставки, витрати за угодою, а також усі інші премії та дисконти. 

Комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної 
ставки, включають комісійні, отримані або сплачені у зв’язку 
із формуванням або придбанням фінансового активу чи випус-
ком фінансового зобов’язання (наприклад, комісійні за оцінку 
кредитоспроможності, оцінку чи облік гарантій або застави, 
врегулювання умов надання інструменту та обробку документів 
за угодою). Комісійні за зобов’язання із надання кредиту за рин-
ковими процентними ставками, отримані Банком, є невід’ємною 
частиною ефективної процентної ставки, якщо існує імовірність 
того, що Банк укладе конкретний кредитний договір та не пла-
нуватиме реалізації кредиту протягом короткого періоду часу 
після його надання. Банк не відносить зобов’язання із надання 
кредитів до фінансових зобов’язань, що відображаються за 
справедливою вартістю через фінансовий результат. Якщо вини-
кають сумніви щодо можливості погашення кредитів або інших 
боргових інструментів, їх вартість зменшується до поточної вар-
тості очікуваних грошових потоків, після чого процентний дохід 
обліковується на основі ефективної процентної ставки по да-
ному інструменту, що використовувалась для оцінки збитку від 
знецінення. Всі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, 
як правило, обліковуються за методом нарахування залежно від 
ступеня завершеності конкретної операції, що визначається як 
частка фактично наданої послуги у загальному обсязі послуг, які 
мають бути надані. 

Перерахунок іноземної валюти. Функціональною валютою Бан-
ку є національна валюта України – українська гривня. Монетарні 
активи і зобов’язання перераховуються у функціональну валю-
ту за офіційним обмінним курсом НБУ на відповідну звітну дату. 
Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті 
розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів 
і зобов’язань у функціональну валюту за офіційним обмінним 
курсом НБУ на кінець року, відображаються у фінансовому ре-
зультаті. Перерахунок за курсом на кінець року не застосовуєть-
ся до немонетарних позицій, в тому числі інвестицій до капіталу. 
Вплив змін обмінного курсу на справедливу вартість дольових 
цінних паперів обліковується як частина прибутку або збитків 
від змін справедливої вартості.

Банк використовує долар США у якості валюти подання фінан-
сової звітності. Долар США був визначений валютою подання 
фінансової звітності для зручності акціонерів Банку. Долар США 
є валютою, в якій керівництво Банку вимірює бізнес-ризики та 
оцінює його роботу, а також звітує його акціонерам.

Результати та фінансовий стан Банку перераховуються з функ-
ціональної валюти (української гривні) у валюту подання (долар 
США) наступним чином:

(i) статті активів та зобов’язань кожного поданого балансу, 
за винятком чистого прибутку або збитку за період, який 
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включається до складу нерозподіленого прибутку, перера-
ховуються за курсом обміну станом на кінець дня, чинним на 
кожну звітну дату; 

(ii) доходи та витрати в кожному звіті про фінансові результати 
перераховані за середньомісячними курсами обміну (крім 
випадків, коли такі середні курси не є приблизно рівними 
кумулятивному ефекту курсів обміну на дати відповідних 
операцій, в цих випадках доходи і видатки перераховуються 
на дату операції); та

(iii) усі курсові різниці, що виникли, визнаються безпосередньо 
у складі капіталу.

Основні курси обміну української гривні, що використовувалися 
під час підготовки цієї фінансової звітності, були такими:

Валюта
 
 в гривнях 31 грудня 2008 31 грудня 2007
 1 долар США 7,700000 5,05000
 1 євро 10,85546 7,41946
 1 російський рубль 0,262080 0,20579

Взаємозалік. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з 
подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми здій-
снюється лише тоді, коли існує юридично визначене право вза-
ємозаліку визнаних сум і є намір провести розрахунок на основі 
чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися 
за зобов’язаннями.

Витрати на персонал та відповідні відрахування. Витрати на за-
робітну плату, внески до державного пенсійного фонду України 
і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпустки та 
лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються 
у тому році, в якому відповідні послуги надавались працівника-
ми Банку.
 
Звітність за сегментами. Сегмент – це компонент бізнесу Банку, 
який може бути виділений і який пов’язаний або з наданням про-
дуктів та послуг (сегмент діяльності), або з наданням продуктів та 
послуг у конкретному економічному середовищі (географічний 
сегмент), в якому він наражається на ризики й одержує еконо-
мічні вигоди, відмінні від ризиків і економічних вигод в інших 
сегментах. Сегменти, основна частина доходів яких походить від 
надання послуг зовнішнім клієнтам, а також доходи, фінансові 
результати або активи яких перевищують 10% від загальних по-
казників за всіма сегментами, розкриваються окремо. Геогра-
фічні сегменти Банку показані у цій фінансовій звітності окремо 
виходячи з фактичного місця діяльності контрагента, тобто з 
урахуванням його економічного, а не юридичного ризику. 

Зміни у поданні сум у попередній фінансовій звітності. За потре-
би дані за попередній рік були скориговані для приведення їх у 
відповідність змінам у форматі подання фінансової звітності за 
поточний рік. 

Для підвищення якості розкриття інформації про кредити та 
аванси клієнтам і більш точного відображення природи цих фі-
нансових інструментів Банк переглянув формат подання креди-
тів та авансів клієнтам за класами (Примітка 9). Нижче показано 
вплив рекласифікацій станом на 31 грудня 2007 року:

Для підвищення якості розкриття інформації про кошти 
клієнтів і більш точного відображення природи цих фінансових 
інструментів Банк змінив формат подання коштів клієнтів-
фізичних осіб за підкласами (Примітка 14). Нижче показаний 
вплив рекласифікацій станом на 31 грудня 2007 року:

Більш детальний опис ощадних рахунків подано у Примітці 14.   

 У попередній Рекласифікація Після 
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) звітності  рекласифікації
Кредити фізичним особам – приватним підприємцям 295 719 (8 753) 286 966
Кредити юридичним особам 67 778 (967) 66 811
Кредити на потреби бізнесу, забезпечені іпотекою - 15 090 15 090
Кредити фізичним особам – споживчі та інші кредити 7 976 8 340 16 316
Іпотечні кредити на придбання житлової нерухомості - 3 998 3 998
Іпотечні кредити 17 708 (17 708) -
   

   

 У попередній Рекласифікація Після 
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) звітності  рекласифікації
Фізичні особи   
- Поточні рахунки/рахунки до запитання 15 433 - 15 433
- Строкові депозити 168 563 (29 720) 138 843
- Ощадні рахунки - 29 720 29 720
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Для покращення розкриття інформації про ризик процентної 
ставки (Примітка 27) процентні активи та зобов’язання були від-
окремлені від безпроцентних активів та зобов’язань в аналізі ри-
зику процентної ставки, наведеному в Примітці 27 «Управління 
фінансовими ризиками». Це дозволило виключити безпроцентні 
активи та зобов’язання з розрахунку чистої невідповідності за 
ризиком процентних ставок, оскільки вони не є чутливими до 
зміни процентних ставок, а отже, не зазнають впливу ризику 
процентної ставки. Вплив рекласифікацій є таким:

Зміни у фінансовій звітності після ї ї випуску. 
Подальші зміни у цій фінансовій звітності мають бути 
затверджені керівництвом Банку, яке ухвалило цю звітність 
до випуску.

4. Основні облікові оцінки та судження, що викори-
стовувались під час застосування облікової політики

Банк використовує оцінки та припущення, які впливають на 
суми, що визнаються у фінансовій звітності, та на балансову 
вартість активів і зобов’язань протягом наступного фінан-
сового року. Розрахунки та судження постійно оцінюються 
та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших 
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, 
які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім 
суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Бан-
ку також використовує професійні судження при застосуванні 
облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш 
суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звіт-
ності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні кори-
гування балансової вартості активів та зобов’язань протягом 
наступного фінансового року, включають: 

Збитки від знецінення кредитів та авансів. Банк регулярно 
аналізує свої кредитні портфелі для оцінки знецінення. При 
визначенні того, чи необхідно відображати збиток від зне-
цінення у звіті про фінансові результати, Банк використовує 
припущення щодо того, чи є у наявності дані, які вказують на 
зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків від кре-
дитного портфеля, яке можна виміряти до того, як це змен-
шення можна зіставити з конкретним активом у цьому порт-
фелі. Такі ознаки можуть включати існуючі дані, що вказують 
на негативні зміни платоспроможності позичальників, що 
входять до складу групи, або національних чи місцевих еко-
номічних умов, що співвідносяться з дефолтами по активах у 
групі. Керівництво використовує оцінки, які базуються на по-
передньому досвіді збитків для активів із характеристиками 
кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецінення, 

схожими з даним портфелем, при визначенні майбутніх гро-
шових потоків. Методологія та припущення, що використо-
вуються для оцінки як строків, так і сум майбутніх грошових 
потоків, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої 
різниці між оцінкою збитків та фактичним досвідом збитків. 
Збільшення або зменшення фактичних збитків на 10 % у по-
рівнянні з оціночною сумою збитків призвело б до збільшення 
або зменшення збитків від знецінення кредитів на 1 166 тисяч 
доларів США (у 2007 році – 983 тисячі доларів США), відповід-
но. Збитки від знецінення окремих значних кредитів визначені 
на підставі оцінки дисконтованих майбутніх грошових потоків 
від окремих кредитів з урахуванням їх погашення та реаліза-
ції будь-яких активів, наданих у заставу як забезпечення кре-
дитів. Збільшення або зменшення фактичних збитків на 10% у 
порівнянні з оціночними майбутніми дисконтованими грошо-
вими потоками від окремих значних кредитів внаслідок мож-
ливих відмінностей у сумах та строках грошових потоків при-
звело б до збільшення або зменшення збитків від знецінення 
кредитів на 161 тисячу доларів США (у 2007 році – 4 тисячі до-
ларів США), відповідно.     

Справедлива вартість похідних інструментів. Похідні фінансо-
ві інструменти, які використовує Банк, — це контракти валют-
ного свопу з іншими банками. Справедлива вартість цих похід-
них фінансових інструментів, щодо яких немає котирувань на 
активному ринку, визначається за допомогою методик оцінки. 
Наскільки це можливо, в цих методиках використовуються 
лише відкриті дані, проте такі фактори, як кредитний ризик 
(як власний, так і контрагента), коливання та відповідності 
вимагають від керівництва робити розрахунки. Зміни припу-
щень щодо цих факторів можуть вплинути на вказану у звіт-
ності справедливу вартість. Зміна припущень, не підкріплених 
наявними ринковими даними, можливим альтернативним ва-
ріантом не призвела б до суттєвої зміни суми прибутку, дохо-
дів, загальної суми активів чи зобов’язань.

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне за-
конодавство України припускає можливість різних тлумачень. 
Див. Примітку 29.

  До запитання 1-3 місяці 3-12 1-5 років Понад Немоне- Безпро-  Всього
   та до  місяців  5  років тарні центні
  1 місяця
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)      
У попередній звітності:        
31 грудня 2007 р.         
Всього фінансових активів 72 310 32 424 120 853 172 646 30 456 50 - 428 739
Всього фінансових зобов’язань (116 793) (31 073) (107 507) (146 214) (11 460) - - (413 047)
Чиста невідповідність процентних ставок 
на 31 грудня 2007 р. (44 483) 1 351 13 346 26 432 18 996 50 - 15 692
        
Рекласифікація:        
31 грудня 2007 р.         
Всього фінансових активів (35 568) - - - - (50) 35 618 -
Всього фінансових зобов’язань 46 001 - - - - - (46 001) -
Чиста невідповідність процентних ставок 
на 31 грудня 2007 р. 10 433 - - - 18 996 (50) - 10 383
        
Після рекласифікації:        
31 грудня 2007 р.         
Всього фінансових активів 36 742 32 424 120 853 172 646 30 456 - 35 618 428 739
Всього фінансових зобов’язань (70 792) 31 073) (107 507) (146 214) (11 460) - (46 001) (413 047)
Чиста невідповідність процентних ставок 
на 31 грудня 2007 р. (34 050) 1 351 13 346 26 432 18 996 - - 26 075
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Визнання відстроченого активу з податку на прибуток. Чис-
тий відстрочений податковий актив являє собою суму податку 
на прибуток, яка може бути зарахована проти майбутніх по-
датків на прибуток, і відображається у балансі. Відстрочені 
активи з податку на прибуток визнаються лише тією мірою, в 
якій існує імовірність використання відповідного податково-
го кредиту. Оцінка майбутніх оподатковуваних прибутків та 
суми податкового кредиту, використання якого є можливим у 
майбутньому, базується на середньостроковому бізнес-плані, 
який готує керівництво, та результатах його екстраполяції. В 
основі бізнес-плану Банку лежить бізнес-модель Групи «Про-
Кредит», досвід застосування якої в умовах кризи засвідчив 
її життєздатність і яка забезпечує стабільну та прибуткову ді-
яльність банків, які входять до складу Групи.       

Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході 
звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними 
сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інстру-
менти при початковому визнанні за справедливою вартістю. 
За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб 
визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або 
неринковими ставками, використовуються професійні су-
дження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо 
подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз 
ефективної процентної ставки. Зокрема, до пов’язаних сторін 
Банку входять такі організації, як міжнародні фінансові орга-
нізації. Ці організації надають кредитні кошти в країнах, що 
розвиваються, за нижчими ставками, ніж ставки комерційних 
організацій. З іншого боку, кредитування, яке здійснюють ці 
організації, може вважатись специфічним сегментом ринку, 
оскільки такі ставки застосовуються до всіх підприємств, які 
отримують кредити від міжнародних фінансових організацій. 
З огляду на цей факт, прибуток від початкового визнання цих 
кредитів визнаний не був. Умови операцій з пов’язаними сто-
ронами описані у Примітці 33.

Інвестиції, обліковані за первісною вартістю. Керівництво 
Банку не може достовірно оцінити справедливу вартість ін-
вестицій Банку для подальшого продажу в акції Першого 
всеукраїнського бюро кредитних історій та ProCredit Regional 
Academy Eastern Europe, LLC, що знаходиться у Скоп’є. Ці ін-
вестиції обліковані за первісною вартістю у сумі 131 тисяча 
доларів США (у 2007 році – 50 тисяч доларів США). Акції цих 
об’єктів інвестування не котируються на ринку, і ціни останніх 
торгових угод не є загальнодоступними. Банк не має намірів 
продати ці інвестиції. 

Безперервно діюче підприємство. Керівництво підготувало 
цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшого 
безперервного функціонування. Формуючи таке професійне 
судження, керівництво врахувало фінансовий стан Банку, свої 
існуючі наміри, доходність діяльності та доступ до фінансових 
ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної фінансової 
кризи на майбутню діяльність Банку. Недотримання фінан-
сових показників, установлених кредитними договорами з 
міжнародними фінансовими організаціями, внаслідок різкої 
девальвації української гривні призводить до невизначенос-
ті оціночних розрахунків позиції ліквідності Банку. Однак 
керівництво впевнене, що Банк продовжить свою діяльність 
як безперервно діюче підприємство, оскільки всі кредитори 
відмовились від права вимоги дострокового повернення кре-
дитів внаслідок недотримання фінансових показників. Як опи-
сано у Примітці 34, акціонери Банку зробили додатковий вне-
сок до його капіталу в 2009 році і взяли на себе зобов’язання 
здійснити принаймні ще одне збільшення капіталу протягом 
2009 року.

5. Запровадження нових або переглянутих стандартів та 
тлумачень

Окремі нові тлумачення стали обов’язковими до застосування 
Банком з 1 січня 2008 року: 

•	 Тлумачення	IFRIC	11	«МСФЗ	2	–	Операції	з	акціями	групи	або	
викупленими власними акціями» (застосовується до річних 
періодів, які починаються з 1 березня 2007 року або після 
цієї дати);

•	 Тлумачення	 IFRIC	 12	 «Договори	 про	 концесію	 послуг»	 (за-
стосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 
2008 року або після цієї дати); та

•	 Тлумачення	 IFRIC	14	«МСБО	19	–	Обмеження	за	пенсійним	
активом із встановленими виплатами, мінімальні вимоги 
до фінансування та їх взаємозв’язок» (застосовується до 
річних періодів, які починаються з 1 січня 2008 року або 
після цієї дати).

Ці тлумачення не мали суттєвого впливу на фінансову звітність 
Банку.

Рекласифікація фінансових активів — зміни МСБО 39 «Фі-
нансові інструменти: визнання та оцінка» і МСФЗ 7 «Фінан-
сові інструменти: розкриття інформації» та подальші зміни 
«Рекласифікація фінансових активів: дата набуття чинності 
та перехідний період». Ці зміни надають можливість підпри-
ємствам (а) рекласифікувати фінансовий актив з категорії для 
торгівлі якщо, за рідкісних обставин, актив більше не утриму-
ється для продажу або зворотного викупу в близькому май-
бутньому; і (б) рекласифікувати актив для подальшого прода-
жу або актив для торгівлі до категорії кредитів та дебіторської 
заборгованості у тому випадку, якщо підприємство має намір 
та здатність утримувати фінансовий актив протягом певного 
часу або до строку погашення (за умови, що актив відповідає 
визначенню кредитів та дебіторської заборгованості з точки 
зору інших критеріїв). Ці зміни можуть застосовуватись з ре-
троспективним ефектом з 1 липня 2008 року для будь-яких 
рекласифікацій, проведених до 1 листопада 2008 року; до 1 
липня 2008 року рекласифікації, які дозволяються цими змі-
нами, не можуть застосовуватись, і рекласифікації можуть 
застосовуватись ретроспективно, якщо тільки проведені до 
1 листопада 2008 року. Будь-які рекласифікації фінансових 
активів, проведені протягом періоду, який починається 1 лис-
топада 2008 року або після цієї дати, набувають чинності лише 
з дати здійснення рекласифікації. Банк вирішив не проводити 
рекласифікації за вибором протягом періоду.

6. Нові положення бухгалтерського обліку

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що 
будуть обов’язковими для застосування Банком в облікових 
періодах, починаючи з 1 січня 2009 року та пізніших періодах. 
Банк не застосовував ці стандарти та тлумачення до початку їх   
обов’язкового застосування. 

МСФЗ 8 «Операційні сегменти» (застосовується до річних пері-
одів, які починаються з 1 січня 2009 року або після цієї дати). 
МСФЗ 8 застосовується до підприємств, з борговими або до-
льовими інструментами яких здійснюються торгові операції на 
відкритому ринку, а також до підприємств, які подають або пла-
нують подати фінансову звітність регулюючим органам у зв’язку 
з розміщенням інструментів будь-якого класу на відкритому 
ринку. МСФЗ 8 вимагає від підприємств надавати фінансову та 
описову інформацію про сегменти, в яких воно здійснює свою 
діяльність, та подавати сегменту інформацію у тому ж форматі, 
який використовується для внутрішнього звітування. Наразі ке-
рівництво Банку аналізує вплив цього стандарту на його фінан-
сову звітність.

Фінансові інструменти з правом погашення та зобов’язання, що 
виникають при ліквідації — МСБО 32 та зміна МСБО 1 (застосо-
вується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2009 року 
або після цієї дати). Ця зміна вимагає відносити до категорії 
капіталу окремі фінансові інструменти, що відповідають визна-
ченню фінансового зобов’язання. На думку керівництва Банку, 
ця зміна не матиме впливу на його фінансову звітність.

МСБО 23 «Витрати на позикові кошти» (переглянутий у березні 
2007 року; застосовується до річних періодів, які починають-
ся з 1 січня 2009 року або після цієї дати). Основною зміною 
МСБО 23 було виключення можливості негайно визнавати у 
складі витрат витрати на позикові кошти, пов’язані з активами, 
що потребують тривалого періоду часу для підготовки цих акти-
вів до використання або продажу. Отже, підприємство повинне 
капіталізувати такі витрати на позикові кошти у складі вартості 
активу. Переглянутий МСБО 23 застосовується перспективно до 
обліку витрат на позикові кошти, що відносяться до вказаних 
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активів, капіталізація яких починається з 1 січня 2009 року або 
після цієї дати. На думку керівництва Банку, ця зміна стандарту 
не матиме суттєвого впливу на його фінансову звітність. Облі-
кова політика Банку до внесення цієї зміни до стандарту перед-
бачала капіталізацію витрат на позикові кошти, що відносяться 
до вказаних активів, отже, ця зміна не має впливу на фінансову 
звітність Банку.    

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (переглянутий у вересні 
2007 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 
1 січня 2009 року або після цієї дати). Основна зміна МСБО 1 – це 
заміна звіту про фінансові результати звітом про всі види дохо-
дів, в якому повинні також відображатися всі зміни капіталу, не 
пов’язані з операціями акціонерів, такі як переоцінка фінансо-
вих активів для подальшого продажу. Як альтернативний варі-
ант, підприємствам дозволяється подавати два звіти: окремий 
звіт про фінансові результати та звіт про всі види доходів. Крім 
того, переглянутий МСБО 1 вводить вимогу подавати звіт про фі-
нансовий стан (баланс) на початок самого раннього порівняль-
ного періоду у кожному випадку, коли підприємство трансфор-
мує порівняльні показники в результаті рекласифікації, змін в 
обліковій політиці або виправлення помилок. На думку керів-
ництва Банку, переглянутий МСБО 1 матиме вплив на подання 
його фінансової звітності, але не матиме впливу на визнання та 
оцінку конкретних операцій та залишків за цими операціями.

МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» (перегляну-
тий у січні 2008 року; застосовується до річних періодів, які по-
чинаються з 1 липня 2009 року або після цієї дати). Відповідно до 
вимог переглянутого МСБО 27, загальна сума всіх видів доходів 
суб’єкта господарської діяльності має відноситися до власників 
материнської компанії та неконтролюючих учасників (раніше – 
частка меншості), навіть якщо внаслідок цього у неконтролюю-
чих учасників виникає збиток. Існуючий стандарт вимагає, щоб 
збитки, які перевищують частку неконтролюючих учасників у 
капіталі материнської компанії, відносилися до власників ма-
теринської компанії у більшості випадків. Крім того, у перегля-
нутому МСБО 27 вказано, що зміни у частці власності материн-
ської компанії у дочірній компанії, які не призводять до втрати 
контролю, слід визнавати як операції з капіталом. У стандарті 
також описаний метод оцінки прибутку або збитку, що виникає в 
результаті втрати контролю над дочірньою компанією. Будь-яку 
інвестицію, що зберігається у колишній дочірній компанії, слід 
оцінювати за справедливою вартістю на дату втрати контролю. 
На думку керівництва Банку, цей змінений стандарт не матиме 
суттєвого впливу на його фінансову звітність.

Умови надання та анулювання прав на акції — Зміна МСФЗ 2 
«Виплати на основі акцій» (випущена у січні 2008 року; застосо-
вується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2009 року 
або після цієї дати). Ця зміна роз’яснює, що при наданні прав на 
акції або опціонів на акції слід враховувати лише надані спів-
робітником компанії послуги та результат таких послуг. Інші 
особливості виплати на основі акцій не є умовами надання за-
значених прав. Ця зміна також пояснює, що для всіх випадків 
анулювання прав, незалежно від того, чи були вони анульовані 
самою компанією або іншими сторонами, необхідно застосову-
вати єдиний метод обліку. На думку керівництва Банку, ця зміна 
не матиме суттєвого впливу на його фінансову звітність.

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» (переглянутий у січні 2008 року; 
застосовується до операцій з об’єднання компаній, в яких дата 
придбання відноситься до першого річного періоду, який почи-
нається з 1 липня 2009 року або після цієї дати). Переглянутий 
МСФЗ 3 надає суб’єктам господарської діяльності право вибору 
стосовно оцінки часток неконтролюючих учасників – або за ме-
тодом, що описаний в існуючому МСФЗ 3 (пропорційна частка 
покупця в чистих активах, що можуть бути визначені), або за 
справедливою вартістю. У зміненому МСФЗ 3 детальніше опи-
сані принципи обліку операції з об’єднання компаній за мето-
дом придбання. Крім того, була скасована вимога оцінювати за 
справедливою вартістю кожний актив та кожне зобов’язання на 
кожному етапі операції поетапного придбання, для того щоб ви-
значити частку гудвілу. Тепер у випадку операції поетапного при-
дбання покупець повинен переоцінювати свою частку в капіталі 
об’єкта придбання, якою він володів раніше, за справедливою 
вартістю на дату придбання та визнавати відповідний прибуток 
або збиток, за наявності, у складі фінансового результату. Ви-
трати, пов’язані з операцією з придбання, відображаються окре-
мо від вартості об’єднання компаній, відповідно, визнаються у 

складі витрат, а не у складі гудвілу. На дату придбання покупець 
зобов’язаний визнавати зобов’язання, пов’язане з сумою умов-
ної винагороди за компанію, яку він купує. Зміни справедливої 
вартості такого зобов’язання після дати придбання визнаються 
у відповідних випадках згідно з іншими чинними МСФЗ, а не за 
допомогою коригування гудвілу. Сфера застосування перегля-
нутого МСФЗ 3 поширюється тепер на об’єднання компаній за 
участю лише спільних підприємств та на об’єднання компаній 
винятково шляхом укладення договору. МСФЗ 3 не стосується 
діяльності Банку, оскільки Банк не планує проводити операцій 
з об’єднання компаній.

Тлумачення IFRIC 13 «Програми заохочення клієнтів» (застосо-
вується до річних періодів, які починаються з 1 липня 2008 року 
або після цієї дати). Тлумачення IFRIC 13 роз’яснює ситуації, коли 
суб’єкт господарської діяльності при продажі товарів або надан-
ні послуг використовує програми заохочення клієнтів (напри-
клад, зароблені бали або безкоштовно надані товари). Така схе-
ма є багатокомпонентною, і сума, що підлягає оплаті клієнтом, 
розподіляється між цими компонентами на основі справедливої 
вартості. Тлумачення IFRIC 13 не стосується діяльності Банку, 
оскільки Банк не використовує програм заохочення клієнтів.

Тлумачення IFRIC 15 «Договори на будівництво об’єктів неру-
хомості» (застосовується до річних періодів, які починаються з 
1 січня 2009 року або після цієї дати). Тлумачення IFRIC 15 за-
стосовується до обліку доходів та відповідних витрат суб’єктами 
господарської діяльності, які ведуть будівництво об’єктів неру-
хомості самостійно або із залученням підрядників, та містить 
критерії, які дозволяють визначити, в яких випадках договори 
на будівництво об’єктів нерухомості відповідають сфері засто-
сування МСБО 11 та МСБО 18. Крім того, в ньому описані крите-
рії, які дозволяють визначити, коли слід визнавати доходи за та-
кими операціями. Тлумачення IFRIC 15 не стосується діяльності 
Банку, оскільки всі об’єкти будівництва Банку – це нерухомість, 
забудова якої здійснюється Банком для подальшого викорис-
тання в якості інвестиційної нерухомості, яку займає сам влас-
ник, а не з метою продажу.    

Тлумачення IFRIC 16 «Інструменти хеджування чистої інвести-
ції у закордонну діяльність» (застосовується до річних періо-
дів, які починаються з 1 жовтня 2008 року або після цієї дати). 
Тлумачення IFRIC 16 роз’яснює, до яких валютних ризиків може 
застосовуватися облік хеджування, та вказує, що перераху-
нок з функціональної валюти у валюту подання не призводить 
до виникнення ризику, до якого може застосовуватись облік 
хеджування. Це тлумачення дозволяє володіти інструментом 
хеджування будь-якому суб’єкту господарської діяльності або 
декільком суб’єктам господарської діяльності, що входять до 
групи, крім закордонної діяльності, стосовно якої здійснюється 
хеджування. Крім того, це тлумачення роз’яснює порядок роз-
рахунку прибутку або збитку, що переноситься з резерву пере-
оцінки валют на фінансовий результат при вибутті закордонної 
діяльності, стосовно якої здійснюється хеджування. Суб’єкти 
господарювання, які готують фінансову звітність, перспективно 
застосовуватимуть МСБО 39 для припинення обліку хеджуван-
ня, якщо їхні інструменти хеджування не відповідають критері-
ям обліку хеджування згідно з IFRIC 16. Тлумачення IFRIC 16 не 
має впливу на цю фінансову звітність, оскільки Банк не застосо-
вує облік хеджування.

Вартість інвестиції у дочірню компанію, спільно контрольова-
не підприємство та асоційовану компанію — МСФЗ 1 та зміна 
МСБО 27 (випущено у травні 2008 року; застосовується до річ-
них періодів, які починаються з 1 січня 2009 року або після цієї 
дати). Ця зміна дозволяє компаніям, які вперше застосовують 
МСФЗ, оцінювати інвестицію у дочірню компанію, спільно контр-
ольоване підприємство та асоційовану компанію за справедли-
вою вартістю або за балансовою вартістю, прийнятою в якості 
умовної вартості, яка показана в окремій фінансовій звітності, 
складеній відповідно до попередніх правил бухгалтерського об-
ліку. Крім того, ця зміна вимагає визнавати розподіл коштів за 
рахунок чистих активів об’єктів інвестування, які існували до 
придбання, у складі фінансового результату, а не як відшкоду-
вання вартості інвестиції. Ці зміни не матимуть впливу на фінан-
сову звітність Банку.

Статті, що відповідають критеріям обліку хеджування — зміна 
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (засто-
совується ретроспективно до річних періодів, які починаються 
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з 1 липня 2009 року або після цієї дати). Ця зміна роз’яснює осо-
бливості застосування у конкретних ситуаціях принципів визна-
чення того, чи відповідає ризик, який є предметом хеджування, 
або частка грошових потоків критеріям обліку хеджування. Не 
очікується, що ця зміна матиме будь-який вплив на фінансову 
звітність Банку, оскільки Банк не застосовує облік хеджування.

Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(опубліковані у травні 2008 року). У 2007 році Рада з Міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку прийняла рішення про 
реалізацію річного проекту з удосконалення МСФЗ як методу, 
що дозволяє вносити необхідні, але не термінові зміни до іс-
нуючих Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ці зміни 
являють собою поєднання змін по суті, роз’яснень та виправ-
лень термінології різних стандартів. Зміни, по суті, стосуються 
наступного: класифікація статей, що утримуються для продажу, 
відповідно до МСФЗ 5 у випадку втрати контролю над дочірньою 
компанією; можливість віднесення фінансових інструментів, 
що утримуються для торгівлі, до категорії довгострокових від-
повідно до МСБО 1; облік продажу активів за МСБО 16, які ра-
ніше утримувались для отримання орендного доходу, та класи-
фікація відповідних грошових потоків за МСБО 7 як грошових 
потоків від операційної діяльності; роз’яснення, що стосується 
визначення скорочення пенсійного плану за МСБО 19; облік 
урядових кредитів, виданих за нижчими за ринкові процентни-
ми ставками, відповідно до МСБО 20; приведення визначення 
витрат по позикових коштах у МСБО 23 у відповідність методу 
ефективної процентної ставки; роз’яснення обліку дочірніх ком-
паній, які утримуються для продажу, відповідно до МСБО 27 та 
МСФЗ 5; зменшення обсягу вимог щодо розкриття інформації 
про асоційовані компанії та спільні підприємства відповідно до 
МСБО 28 та МСБО 31; збільшення обсягу інформації, яку необ-
хідно розкривати відповідно до вимог МСБО 36; роз’яснення 
обліку витрат на рекламу відповідно до МСБО 38; зміна визна-
чення категорії фінансових інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з віднесенням її змін на фінансовий ре-
зультат, для приведення його у відповідність принципам обліку 
хеджування за МСБО 39; визначення облікового підходу до ін-
вестиційної нерухомості, що знаходиться на етапі будівництва, 
відповідно до МСБО 40; та скорочення обмежень щодо способу 
визначення справедливої вартості біологічних активів відповід-
но до МСБО 41. Інші зміни, внесені до МСБО 8, 10, 18, 20, 29, 34, 
40, 41 та МСФЗ 7,  — це виключно зміни термінології або редак-
торські зміни, які, на думку РМСБО, взагалі не матимуть впливу 
на бухгалтерський облік або матимуть мінімальний вплив. На 
думку керівництва Банку, ці зміни не матимуть суттєвого впливу 
на його фінансову звітність.

Тлумачення IFRIC 17 «Розподіл негрошових активів власникам» 
(застосовується до річних періодів, які починаються з 1 липня 
2009 року або після цієї дати). Ця зміна роз’яснює, коли і яким 
чином визнавати розподіл негрошових активів як дивіден-
дів власникам. Суб’єкт господарювання повинен оцінювати 
зобов’язання з розподілу негрошових активів як дивідендів його 
власникам за справедливою вартістю активів, що підлягають 
розподілу. Прибуток або збиток від вибуття розподілених негро-
шових активів визнаватиметься у складі фінансового результа-
ту після виплати дивідендів суб’єктом господарювання. Тлума-
чення IFRIC 17 не стосується діяльності Банку, оскільки Банк не 
розподіляє негрошові активи своїм власникам.

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності» (подальша зміна після зміни, прийнятої у грудні 
2008 року, застосується до першої фінансової звітності за МСФЗ 
за період, що починається з 1 липня 2009 року або після цієї 
дати). Зміст переглянутого МСФЗ 1 не відрізняється від змісту 
його попередньої версії, однак змінилася його структура, для 
того щоб полегшити читачам розуміння МСФЗ 1 та внесення по-
дальших змін. Керівництво Банку дійшло висновку, що цей змі-
нений стандарт не матиме впливу на його фінансову звітність.

Тлумачення IFRIC 18 «Передача активів клієнтами» (застосову-
ється до річних періодів, які починаються з 1 липня 2009 року 
або після цієї дати). Це тлумачення роз’яснює метод обліку пере-
дачі активів клієнтами, а саме ті обставини, в яких вони відпові-
дають визначенню активу; визнання активу та оцінку його пер-
вісної вартості при початковому визнанні; визначення окремо 
ідентифікованих послуг (однієї або кількох послуг, які надають-
ся в обмін на переданий актив); визнання доходів та облік пере-

даних клієнтами грошових коштів. На думку керівництва Банку, 
це тлумачення не матиме впливу на його фінансову звітність.

Удосконалення розкриття інформації про фінансові інструмен-
ти – Зміна МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформа-
ції» (опублікована у березні 2009 року; застосовується до річ-
них періодів, які починаються з 1 січня 2009 року або після цієї 
дати). Ця зміна вимагає розкривати більший обсяг інформації 
про оцінку справедливої вартості та ризик ліквідності. Суб’єкти 
господарювання будуть зобов’язані розкривати у фінансовій 
звітності інформацію про аналіз фінансових інструментів із ви-
користанням трирівневої ієрархії оцінки справедливої вартості. 
Зміна МСФЗ 7 а) роз’яснює, що до аналізу зобов’язань за стро-
ками погашення включаються договори про надані фінансові 
гарантії за максимальною сумою гарантії у найбільш ранньому 
періоді, в якому може надійти вимога про оплату гарантії; б) ви-
магає розкривати у фінансовій звітності інформацію про строки, 
що залишились до погашення похідних фінансових інструментів 
відповідно до договору, якщо строки погашення відповідно до до-
говору мають велике значення для розуміння строків грошових 
потоків. Крім того, суб’єкти господарювання будуть зобов’язані 
розкривати інформацію про аналіз за строками фінансових ак-
тивів, які вони утримують для управління ризиком ліквідності, 
якщо така інформація є необхідною для надання змоги користу-
вачам фінансової звітності оцінити характер та ступінь ризику 
ліквідності. Наразі керівництво Банку оцінює вплив цієї зміни на 
розкриття інформації у його фінансовій звітності.

Зміни тлумачення IFRIC 9 та МСБО 39 «Вбудовані похідні інстру-
менти» (застосовується до річних періодів, які починаються з  
30 червня 2009 року або після цієї дати). Ці зміни роз’яснюють, 
що при рекласифікації фінансового активу з категорії «за спра-
ведливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий ре-
зультат», усі вбудовані похідні інструменти слід оцінювати і, за 
необхідності, обліковувати окремо. На думку керівництва Бан-
ку, ця зміна не матиме впливу на його фінансову звітність.

Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(опубліковані у квітні 2009 року). У рамках програми щоріч-
них удосконалень МСФЗ РМСБО опублікувала «Удосконалення 
МСФЗ», які являють собою сукупність змін до 12 стандартів. Ці 
зміни стосуються МСФЗ 2, МСФЗ 5, МСФЗ 8, МСБО 21, МСБО 7, 
МСБО 17, МСБО 18, МСБО 36, МСБО 38, МСБО 39, тлумачення 
IFRIC 9 та тлумачення IFRIC 16. Наразі керівництво Банку оцінює 
вплив цих змін на його фінансову звітність.
  

7. Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

 2008 рік 2007 рік
У тисячах доларів США 
(долар США є валютою подання, Примітка 3)  
Грошові кошти у касі  12 343 14 238
Залишок на рахунку в НБУ 
(крім обов’язкових резервів) 2 199 5 238
Обов’язкові резерви в НБУ 4 923 7 599
Кореспондентські рахунки та 
депозити «овернайт» в інших банках  
 - Україна 857 4 159
 - Інші країни 14 527 4 197
Всього грошових коштів та їх екві-
валентів та обов’язкового резерву 34 849 35 431

  
Станом на 31 грудня 2008 року обов’язковий резерв 
розраховувався як середнє арифметичне протягом місяця 
(у 2007 році – протягом місяця) і повинен утримуватися на рівні 
від 0 до 5% (на 31 грудня 2007 року – від 0,5 до 5%) від певних  
зобов’язань Банку. Відповідно, сума цього залишку може 
змінюватися з дня на день. Залишок обов’язкового резерву 
за грудень 2008 року становив 4 923 тисячі доларів США 
(у 2007 році – 7 599 тисяч доларів США). Активи, які Банк може 
зараховувати для покриття обов’язкових резервів, включать 
залишок на рахунку в НБУ (у 2007 році – залишок на рахунку в 
НБУ). По обов’язкових резервах проценти не нараховуються.
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Станом на 31 грудня 2008 року, відповідно до вимог НБУ, Банк 
повинен був утримувати залишок на рахунку в НБУ на рівні 
не менше 90% від суми обов’язкового резерву за попередній 
місяць (на 31 грудня 2007 року – не менше 100% від суми 
обов’язкового резерву за попередній місяць). До Банку не бу-
дуть застосовані санкції, якщо він не виконає ці вимоги менш 
ніж 30 разів за 3-місячний строк.  

Оскільки відповідні ліквідні активи не можуть використовува-
тися для фінансування повсякденної діяльності Банку, для цілей 
складання звіту про рух грошових коштів суму обов’язкового 
резерву було виключено з грошових коштів та їх еквівалентів. 

Станом на 31 грудня 2008 року грошові кошти Банку та їх ек-
віваленти для цілей складання звіту про рух грошових коштів 
становили 29 926 тисяч доларів США (на 31 грудня 2007 року – 
27 832 тисячі доларів США).

Нижче в таблиці подано інформацію про кредитну якість грошо-
вих коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів, за вираху-
ванням грошових коштів у касі, станом на 31 грудня 2008 року 
на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам 
Банку міжнародними рейтинговими агенціями Fitch IBCA, 
Moody’s та Standard and Poor’s:

Нижче в таблиці подано інформацію про кредитну якість грошо-
вих коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів, за вираху-
ванням грошових коштів у касі, станом на 31 грудня 2007 року 
на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам 
Банку міжнародними рейтинговими агенціями Fitch IBCA, 
Moody’s та  Standard and Poor’s:

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резер-
вів за географічною ознакою, валютами, строками погашення 
та процентними ставками поданий у Примітці 27. Інформація 
про розрахункову справедливу вартість кожного класу грошо-
вих коштів та їх еквівалентів подана у Примітці 31.

 
8. Заборгованість інших банків

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Короткострокові розміщення 
 коштів в інших банках – 7 921
 Мінус: резерв на знецінення 
 заборгованості інших банків – (114)
 Всього заборгованості інших банків – 7 807

Нижче поданий аналіз заборгованості інших банків за кредит-
ною якістю станом на 31 грудня 2007 року:

  Короткострокові розміщення  Всього
  коштів в інших банках 
 У тисячах доларів США (долар США є 
 валютою подання, Примітка 3)
 Не прострочені та не знецінені:   
 - 20 найбільших українських банків 7 921 7 921
 Всього не прострочених та не знецінених 7 921 7 921

 Мінус резерв на знецінення (114) (114)
 Всього заборгованості інших банків 7 807 7 807
   
Заборгованість інших банків станом на 31 грудня 2007 року є 
незабезпеченою.  

 Залишок на рахунку в НБУ,  Кореспондентські рахунки та депозити  Всього
31 грудня 2008 року включаючи обов’язкові резерви «овернайт» в інших банках  
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)   
Не прострочені та не знецінені    
Національний банк України 7 122 - 7 122
Рейтинг A+ - 14 287 14 287
Рейтинг A - 27 27
Рейтинг BBB- - 8 8
Рейтинг ВВ+ - 136 136
Рейтинг В+  - 2 2
Рейтинг В - 857 857
Без рейтингу - 67 67
Всього грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових 
резервів за вирахуванням грошових коштів у касі 7 122 15 384 22 506

 Залишок на рахунку в НБУ,  Кореспондентські рахунки та депозити  Всього
31 грудня 2007 року включаючи обов’язкові резерви «овернайт» в інших банках 
У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)   
Не прострочені та не знецінені    
Національний банк України 12 837 - 12 837
Рейтинг АА- - 1 175 1 175
Рейтинг A - 2 780 2 780
Рейтинг BBB- - 42 42
Рейтинг ВВ+ - 66 66
Рейтинг В+ - 92 92
Рейтинг В - 4 159 4 159
Без рейтингу - 42 42
Всього грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових 
резервів за вирахуванням грошових коштів у касі 12 837 8 356 21 193
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  Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього
  особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит-
  підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Резерв на знецінення кредитів 
 на 1 січня 2008 р. 7 658 1 206 250 696 60 9 870
 Резерв на знецінення кредитів 
 протягом року  6 892 511 258 633 31 8 325
 Курсові різниці (2 008) (191) (8) (276) – (2 483)
 Кредити та аванси клієнтам, списані 
 протягом року як безнадійні (2 350) (46) – (362) – (2 758)
 Погашення кредитів та авансів 
 клієнтам, списаних раніше 
 як безнадійні 277 13 – 20 – 310
 Резерв на знецінення кредитів 
 на 31 грудня 2008 р. 10 469 1 493 500 711 91 13 264

    
  Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього
  особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит-
  підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)  
 Резерв на знецінення кредитів 
 на 1 січня 2007 р. 6 343 1 177 82 383 30 8 015
 Резерв на знецінення кредитів 
 протягом року  2 700 29 339 322 30 3 420
 Кредити та аванси клієнтам, списані 
 протягом року як безнадійні  (1 685) – (172) (8) – (1 865)
 Погашення кредитів та авансів 
 клієнтам, списаних раніше 
 як безнадійні 300 – – – – 300
 Резерв на знецінення кредитів 
 на 31 грудня 2007 р. 7 658 1 206 250 696 60 9 870

У резерві на знецінення заборгованості інших банків відбулися 
такі зміни:

  2008 рік 2007
  Розміщення коштів Розміщення коштів 
  в інших банках в інших банках
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Резерв на знецінення заборгованості 
 інших банків на 1 січня 114 161
 
  (114) (47)
 Резерв на знецінення заборгованості 
 інших банків на 31 грудня – 114
    
Інформацію про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу заборгованості інших банків наведено у Примітці 31.
Аналіз заборгованості інших банків за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками по-
даний у Примітці 27. 

9. Кредити та аванси клієнтам

  2008 рік  2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Кредити фізичним особам – 
 приватним підприємцям 267 480 286 966
 Кредити юридичним особам 56 672 66 811
 Кредити на потреби бізнесу, 
 забезпечені іпотекою 28 782 15 090
 Кредити фізичним особам – 
 споживчі та інші кредити 12 689 16 316
 Іпотечні кредити на придбання 
 житлової нерухомості 5 023 3 998
 Мінус: резерв на знецінення кредитів (13 264) (9 870)
 Всього кредитів та 
 авансів клієнтам 357 382 379 311
  
Протягом 2008 року в сумі резерву на знецінення кредитів 
відбулися такі зміни:

Протягом 2007 року в сумі резерву на знецінення кредитів 
відбулися такі зміни:

Зменшення резерву на 
знецінення заборгованості 
інших банків протягом року
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Концентрація клієнтського кредитного портфеля за галузями 
економіки є такою:

Станом на 31 грудня 2008 року Банк мав 14 позичальників (у 
2007 році – 11 позичальників), які  отримали кредити на  за-
гальну суму  понад 1 000 тисяч доларів США кожний. Загальна 
сума цих кредитів становить 20 586 тисяч доларів США (у 2007 
році – 16 306 тисяч доларів США), або 5,55% від загальної суми 
кредитного портфелю (у 2007 році – 4,2%).

Нижче подано інформацію про забезпечення станом на  
31 грудня 2008 року: 

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

Банк застосував методику розрахунку резервів щодо кредит-
ного портфелю відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» та створив резерви на покриття збитків від 
знецінення кредитів, які були понесені, але які ще не були кон-
кретно зіставлені з будь-яким окремим кредитом у кредитному 
портфелі до звітної дати. Політика Банку передбачає віднесен-
ня кожного кредиту до категорії не прострочених та не знеці-
нених, поки не буде отримане об’єктивне свідчення того, що 
кредит є знеціненим. В результаті застосування цієї облікової 
політики та методики визначення знецінення кредитного порт-
феля сума резервів на знецінення може перевищувати загаль-
ну суму окремо знецінених кредитів.

   2008 рік  2007 рік
  Сума % Сума %
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 Торгівля 223 640 60 225 930 58
 Послуги 63 432 17 50 567 13
 Виробництво 31 945 9 39 812 10
 Транспорт та зв’язок 26 826 7 32 023 8
 Фізичні особи 17 327 5 25 684 7
 Сільське господарство та харчова промисловість 3 795 1 3 658 1
 Інше 3 681 1 11 507 3
 Всього кредитів та авансів клієнтам (до знецінення)  370 646 100 389 181 100

   Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього 
   особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит- 
   підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Незабезпечені кредити 65 806 511 – 10 656 – 76 973
 Кредити, забезпечені:
  об’єктами житлової нерухомості 56 865 5 197 13 482 638 4 654 80 836
  іншими об’єктами нерухомості 69 523 29 586 12 580 74 272 112 035
  грошовими депозитами 244 1 465 3 4 – 1 716
  транспортними засобами 50 053 9 680 1 056 1 306 97 62 192
  іншими активами 24 989 10 233 1 661 11 – 36 894
 Всього кредитів та авансів 
 клієнтам (до знецінення) 267 480 56 672 28 782 12 689 5 023 370 646
      

   Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього 
   особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит- 
   підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Незабезпечені кредити 115 525 3 622 – 15 489 – 134 636
 Кредити, забезпечені:
  об’єктами житлової нерухомості 72 671 15 592 9 051 178 3 833 101 325
  іншими об’єктами нерухомості 52 835 34 015 5 675 11 165 92 701
  транспортними засобами 665 351 – – – 1 016
  іншими активами 45 270 13 231 364 638 – 59 503
 Всього кредитів та авансів 
 клієнтам (до знецінення) 286 966 66 811 15 090 16 316 3 998 389 181
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Нижче поданий аналіз кредитів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2008 року:

Нижче поданий аналіз кредитів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2007 року:

    Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього 
    особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит- 
    підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Не прострочені та не знецінені      
  кредити на суму до 10 тисяч доларів США 54 270 636 48 9,737 54 64 745
  кредити на суму від 10 тисяч доларів США 
  до 50 тисяч доларів США 89 129 6 575 2 914 1 837 2 345 102 800
  кредити на суму від 50 тисяч доларів США 
  до 150 тисяч доларів США 66 444 17 497 11 674 275 2 381 98 271
  кредити на суму понад 150 тисяч доларів США 40 724 25 919 13 739 – 243 80 625
  кредити, умови яких були переглянуті в 2008 році 671 70 – 51 – 792
 Всього не прострочених та не знецінених 251 238 50 697 28 375 11 900 5 023 347 233
 
 Прострочені, але не знецінені      
  прострочені менше ніж 7 днів 2 071 297 15 93 – 2 476
 Всього прострочених, але не знецінених 2 071 297 15 93 – 2 476
      
 Кредити, визначені окремо та колективно як знецінені (загальна сума)     
  прострочені менше ніж 30 днів 7 271 2 505 382 219 – 10 377
  прострочені від 31 до 60 днів 2 601 2 915 4 134 – 5 654
  прострочені від 61 до 90 днів 1 152 74 – 84 – 1 310
  прострочені від 91 до 180 днів 1 672 110 6 107 – 1 895
  прострочені більше 180 днів 1 475 74 – 152 – 1 701
 Всього кредитів, визначених окремо та 
 колективно як знецінені (загальна сума) 14 171 5 678 392 696 – 20 937
      
 Загальна балансова вартість кредитів 267 480 56 672 28 782 12 689 5 023 370 646
 
 Мінус: резерви на знецінення (10 469) (1 493) (500) (711) (91) (13 264)
 Всього кредитів та авансів клієнтам 257 011 55 179 28 282 11 978 4 932 357 382

    Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього 
    особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит- 
    підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)     
 Не прострочені та не знецінені 
  кредити на суму до 10 тисяч доларів США 112 420 789 45 14 541 122 127 917
  кредити на суму від 10 тисяч доларів США 
  до 50 тисяч доларів США 89 970 11 439 2 037 699 2 951 107 096
  кредити на суму від 50 тисяч доларів США 
  до 150 тисяч доларів США 54 894 23 749 5 586 0 757 84 986
  кредити на суму понад 150 тисяч доларів США 24 467 30 065 7 422 478 168 62 600
  кредити, умови яких були переглянуті в 2007 році 1 142 71 – 89 – 1 302
 Всього не прострочених та не знецінених 282 893 66 113 15 090 15 807 3 998 383 901
      
 Прострочені, але не знецінені      
  прострочені менше ніж 30 днів 525 14 – 53 – 592
 Всього прострочених, але не знецінених 525 14 – 53 – 592
      
 Кредити, визначені окремо та колективно як знецінені (загальна сума)     
  прострочені менше ніж 30 днів 116 546 – – – 662
  прострочені від 30 до 60 днів 345 21 – 36 – 402
  прострочені від 61 до 90 днів 349 – – 25 – 374
  прострочені від 91 до 180 днів 814 41 – 117 – 972
  прострочені більше 180 днів 1 924 76 – 278 – 2 278
 Всього кредитів, визначених окремо та 
 колективно як знецінені (загальна сума) 3 548 684 – 456 – 4 688
 
 Загальна балансова вартість кредитів 286 966 66 811 15 090 16 316 3 998 389 181
 
 Мінус: резерви на знецінення (7 658) (1 206) (250) (696) (60) (9 870)
 Всього кредитів та авансів клієнтам 279 308 65 605 14 840 15 620 3 938 379 311
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Основні фактори, які враховує Банк при визначенні того, чи є 
кредит знеціненим, – це його прострочений статус та можли-
вість реалізації застави, за її наявності. На підставі цього Бан-
ком наведений вище аналіз за строками прострочки за креди-
тами, які окремо були визначені як знецінені.

Не прострочені та не знецінені кредити, але умови яких пере-
глянуті, являють собою балансову вартість кредитів, умови 
яких були переглянуті і які інакше були б простроченими чи зне-
ціненими. Прострочені, але не знецінені кредити – це кредити, 

прострочені менш ніж на 7 днів, та/або забезпечені заставою 
кредити, справедлива вартість застави за якими покриває про-
строчені процентні платежі та виплати основної суми. Суми, об-
ліковані як прострочені, але не знецінені, являють собою весь 
залишок за такими кредитами, а не лише прострочені суми 
окремих платежів. 

Нижче показано справедливу вартість забезпечення за простро-
ченими, але не знеціненими кредитами та за кредитами, які окре-
мо були визначені як знецінені, станом на 31 грудня 2008 року:

Нижче показано справедливу вартість забезпечення за про-
строченими, але не знеціненими кредитами та за кредитами, 
які окремо були визначені як знецінені, станом на 31 грудня 
2007 року:

Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу кредитів та авансів клієнтам подана у Примітці 31.

Аналіз кредитів та авансів клієнтам за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками по-
даний у Примітці 27. Інформація про залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами наведена у Примітці 33.

 10. Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США є 
 валютою подання, Примітка 3)
 Депозитні сертифікати, випущені 
 Національним банком України – 6 003
 Всього інвестиційних цінних паперів, 
 що утримуються до погашення – 6 003
  

    Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього 
    особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит- 
    підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Справедлива вартість забезпечення – кредити прострочені, але не знецінені    
  об’єкти житлової нерухомості 652 350 – 54 – 1 056
  інші об’єкти нерухомості 669 163 23 – – 855
  грошові депозити 4 – – – – 4
  транспортні засоби 708 113 4 8 – 833
  інші активи 56 116 – – – 172
      
 Справедлива вартість забезпечення  – кредити, визначені окремо та колективно як знецінені    
  об’єкти житлової нерухомості 3 001 853 291 94 – 4 239
  інші об’єкти нерухомості 3 566 6 044 62 – – 9 672
  грошові депозити – – – 129 – 129
  транспортні засоби 4 219 1 431 51 – – 5 701
  інші активи 623 1 112 – – – 1 735
 Всього  13 498 10 182 431 285 – 24 396

      
    Кредити фізичним Кредити Кредити на   Кредити фізичним Іпотечні кредити Всього 
    особам – приватним юридичним потреби бізнесу,  особам – споживчі на придбання жит- 
    підприємцям особам забезпечені іпотекою та інші кредити лової нерухомості 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3
 Справедлива вартість забезпечення – кредити прострочені, але не знецінені    
  об’єкти житлової нерухомості 707 107 – 120 – 934
  інші об’єкти нерухомості 117 16 – – – 133
  грошові депозити – – – – – –
  транспортні засоби 1 047 100 – – – 1 147
  інші активи 206 97 – – – 303
      
 Справедлива вартість забезпечення  – кредити, визначені окремо та колективно як знецінені    
  об’єкти житлової нерухомості 70 – – – – 70
  інші об’єкти нерухомості 518 331 – – – 849
  грошові депозити – – – – – –
  транспортні засоби – – – – – –
  інші активи – 1 221 – – – 1 221
 Всього  2 665 1 872 – 120 – 4 657
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У сумі інвестиційних цінних паперів, що утримуються до пога-
шення, відбулися такі зміни:

  2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США є 
 валютою подання, Примітка 3)  
 Загальна сума на 1 січня 6 003 -
 Надходження 5 940 15 856
 Погашення (11 881) (9 901)
 Процентний дохід нарахований 78 120
 Процентний дохід отриманий (140) (72)
 Загальна сума на 31 грудня - 6 003
   
Станом на 31 грудня 2008 року у портфелі Банку не було інвес-
тиційних цінних паперів, що утримуються до погашення. Інфор-
мація про розрахункову справедливу вартість кожного класу 
інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення, 
подана у Примітці 31.

Станом на 31 грудня 2007 року всі боргові інвестиційні цінні па-
пери, що утримуються до погашення, були не простроченими 
та не знеціненими.

Аналіз інвестиційних цінних паперів, що утримуються до по-
гашення, за географічною ознакою, валютами, строками пога-
шення та процентними ставками станом на 31 грудня 2007 року 
поданий у Примітці 27.

11. Приміщення, обладнання та нематеріальні активи

Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ре-
монт приміщень для відділень Банку. Після завершення робіт 
активи переводяться до категорії приміщень.

  Прим. Приміщення та Комп’ю- Меблі та Незавер- Всього Ліцензії на комп’ю- Всього
   вдосконалення тери та об- офісне об- шене бу-  терне програмне  
   орендованого майна ладнання ладнання дівництво  забезпечення
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Первісна вартість на 1 січня 2007 р.  7 856 5 224 4 554 919 18 553 1 175 19 728
 Накопичена амортизація   (1 138) (2 861) (1 788) - (5 787) (325) (6 112)
 Залишкова вартість на 1 січня 2007 р. 6 718 2 363 2 766 919 12 766 850 13 616
        
 Надходження  1 1 900 2 209 6 259 10 369 925 11 294
 Переведення до іншої категорії  1 819 - - (1 819) - - -
 Вибуття  (25) (1) (7) - (33) - (33)
 Нарахування зносу 
 та амортизації  23 (732) (1 326) (1 310) - (3 368) (239) (3 607)
 Залишкова вартість на 31 грудня 2007 р. 7 781 2 936 3 658 5 359 19 734 1 536 21 270
        
 Первісна вартість на 31 грудня 2007 р. 9 651 7 123 6 756 5 359 28 889 2 100 30 989
 Накопичена амортизація   (1 870) (4 187) (3 098) - (9 155) (564) (9 719)
 Залишкова вартість на 31 грудня 2007 р. 7 781 2 936 3 658 5 359 19 734 1 536 21 270
        
 Надходження  3 1 050 2 069 2 008 5 130 232 5 362
 Переведення до іншої категорії  6 440 - - (6 440) - - -
 Вибуття  - (24) (8) - (32) - (32)
 Нарахування зносу 
 та амортизації  23 (1 079) (1 402) (1 589) - (4 070) (265) (4 335)
 Вплив перерахунку 
 у валюту подання  (4 542) (937) (1 422) (320) (7 221) (510) (7 731)
 Залишкова вартість на 31 грудня 2008 р. 8 603 1  623 2 708 607 13 541 993 14 534
        
 Первісна вартість на 31 грудня 2008 р. 10 527 5 207 6 065 607 22 406 1 542 23 948
 Накопичена амортизація   (1 924) (3 584) (3 357) - (8 865) (549) (9 414)
 Залишкова вартість на 31 грудня 2008 р. 8 603 1 623 2 708 607 13 541 993 14 534
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12. Інші фінансові та нефінансові активи

Похідні фінансові інструменти представлені контрактами ва-
лютного свопу. Загальна сума чистого прибутку від зміни спра-
ведливої вартості, визначена із використанням методик оцінки 
і відображена у звіті про фінансові результати за 2008 рік, скла-
дає 1 266 тисяч доларів США. Див. Примітку 30. 

Нижче в таблиці подано інформацію про кредитну якість інших 
фінансових активів станом на 31 грудня 2008 року на підставі 
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку між-
народними рейтинговими агенціями Fitch IBCA, Moody’s та 
Standard and Poor’s:

  Похідні Інші Всього
  фінансові фінансові 
  активи активи  
 У тисячах доларів США (долар США є 
 валютою подання, Примітка 3)
 Не прострочені та не знецінені    
 Рейтинг ААА - 100 100
 Рейтинг ВВ+ 1 080 - 1 080
 Рейтинг В- 186 - 186
 Без рейтингу - 15 15
 Всього інших фінансових активів 1 266 115 1 381
   
Нижче в таблиці подано інформацію про кредитну якість інших 
фінансових активів станом на 31 грудня 2007 року на підставі 
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку між-
народними рейтинговими агенціями Fitch IBCA, Moody’s та  
Standard and Poor’s:

  Похідні Інші Всього
  фінансові фінансові 
  активи активи  
 У тисячах доларів США (долар США є 
 валютою подання, Примітка 3)
 Не прострочені та не знецінені   
 Рейтинг В- 137 – 137
 Всього інших фінансових активів 137 – 137
   
Аналіз інших фінансових активів за географічною ознакою, ва-
лютами, строками погашення та процентними ставками пода-
ний у Примітці 27. Інформація про розрахункову справедливу 
вартість кожного класу інших фінансових активів подана у При-
мітці 31. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними 
сторонами наведена у Примітці 33.

13. Заборгованість перед іншими банками

  2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3) 
 Короткострокові депозити інших банків 94 16 977
 Всього заборгованості перед іншими банками 94 16 977
  
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного кла-
су заборгованості перед іншими банками подана у Примітці 31.

Аналіз заборгованості перед іншими банками за географічною 
ознакою, валютами, строками погашення та процентними став-
ками поданий у Примітці 27. Інформація про кошти пов’язаних 
сторін наведена у Примітці 33.

14. Кошти клієнтів

  2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США є 
 валютою подання, Примітка 3) 
 Юридичні особи  
 Поточні/розрахункові рахунки 19 630 30 202
 Строкові депозити 7 737 6 389
   
 Фізичні особи  
 Поточні рахунки/рахунки до запитання 11 964 15 433
 Строкові депозити 117 152 138 843
 Ощадні рахунки 18 453 29 720
 
 Всього коштів клієнтів 174 936 220 587
  
Ощадні рахунки – це рахунки, за якими нараховуються про-
центи. Клієнти мають можливість вносити та знімати кошти з 
цих рахунків у будь-який момент. Проценти нараховуються на 
щоденні залишки на таких рахунках. Банк має право кожні 366 
днів в односторонньому порядку змінювати процентну ставку 
за такими рахунками відповідно до ринкових процентних ста-
вок. Операції, які можна здійснювати за цими рахунками, об-
межені внесенням та зняттям коштів готівкою, а також перека-
зами коштів між рахунками одного клієнта. 

   Прим. 2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)  
 Інші фінансові активи:   
 Похідні фінансові інструменти 30 1 266 137
 Інші фінансові активи  115 -
 Всього інших фінансових активів  1 381 137
   
 Інші нефінансові активи:   
 Передоплата за матеріальні та нематеріальні активи  20 276
 Інші витрати майбутніх періодів  324 1 075
 Інші нефінансові активи  39 116
   
 Мінус: резерв на знецінення інших нефінансових активів  - (83)
 Всього інших нефінансових активів  383 1 384
 
 Всього інших фінансових та нефінансових активів  1 764 1 521

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 862



Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки  
наведено нижче:

Станом на 31 грудня 2008 року Банк мав 20 клієнтів (у 2007 році – 
19 клієнтів) із залишками на рахунках понад 500 тисяч доларів 
США кожний. Загальна сума коштів на рахунках цих клієнтів 
становила 24 686 тисяч доларів США (у 2007 році – 17 479 тисяч 
доларів США), або 14% (у 2007 році – 8%) від загального обсягу 
коштів клієнтів. 
Станом на 31 грудня 2008 року кошти клієнтів включають де-
позити у сумі 1 249 тисяч доларів США (у 2007 році – 371 ти-
сяча доларів США), розміщені як забезпечення безвідкличних 
зобов’язань за наданими гарантіями та акредитивами з грошо-
вим покриттям. Див. Примітку 29.
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу коштів клієнтів подана у Примітці 31. Аналіз коштів клієн-
тів за географічною ознакою, валютами, строками погашення 
та процентними ставками поданий у Примітці 27. Інформація 
про кошти пов’язаних сторін наведена у Примітці 33.

15. Випущені боргові цінні папери

Станом на 31 грудня 2008 року загальна номінальна вартість ви-
пущених боргових цінних паперів Банку, деномінованих в укра-
їнських гривнях, складала 6 850 тисяч доларів США (на 31 грудня 
2007 року – 44 554 тисячі доларів США), а їх балансова вартість – 

7 131 тисячу доларів США (на 31 грудня 2007 року – 45 866 тисяч 
доларів США). Ці облігації підлягають погашенню у вересні 2010 
року, купонна ставка за ними становить 17,75% (у 2007 році – 
13%-13,5%), а середньозважена дохідність до строку погашення –  
17,97% (у 2007 році – 13,1%).  
Власники облігацій мали право дострокового погашення обліга-
цій за номінальною вартістю у жовтні 2008 року. Згідно з умова-
ми випуску облігацій, Банк мав право змінити купонну ставку по 
облігаціях, починаючи з жовтня 2008 року, за умови, що купонна 
ставка буде не нижчою, ніж 3% річних.
Облігації загальною сумою 9 901 тисяча доларів США були погаше-
ні у квітні 2008 року. Деякі власники облігацій у жовтні 2008 року 
подали заяви на дострокове погашення облігацій у сумі 25 148 ти-
сяч доларів США. Згідно з умовами випуску облігацій Банк з жовтня 
2008 року змінив купонну ставку по облігаціях з 13% до 17,75%. 
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу випущених боргових цінних паперів подана у Примітці 31. 
Аналіз випущених боргових цінних паперів за географічною 
ознакою, валютами, строками погашення та процентними став-
ками поданий у Примітці 27.  

16. Інші позикові кошти

   2008 рік  2007 рік
  Сума % Сума %
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 Фізичні особи 147 569 84 183 996 83
 Послуги 13 489 9 15 622 7
 Торгівля 6 221 3 12 278 6
 Сільське господарство та харчова промисловість 71 0 2 395 1
 Транспорт та зв’язок 1 001 1 1 402 1
 Промисловість та інше виробництво 3 401 2 1 264 1
 Будівництво 966 - 447 -
 Інше 2 218 1 3 183 1
 Всього коштів клієнтів 174 936 100 220 587 100

      Непогашена сума
 Контрагент Валюта Дата контракту Строк погашення  Процентна ставка 2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 ПроКредит Холдинг АГ USD 28/09/2005 15/06/2012 8,42% 5 020 5 020
 ПроКредит Холдинг АГ USD 07/10/2005 15/12/2010 7,90% 2 868 4 302
 ПроКредит Холдинг АГ USD 20/12/2007 15/12/2010 7,90% 5 019 5 012
 ПроКредит Холдинг АГ USD 25/05/2006 30/05/2011 9,47% 5 833 9 076
 ПроКредит Холдинг АГ USD 28/09/2007 04/10/2010 9,16% 7 359 7 364
 ПроКредит Холдинг АГ USD 17/09/2007 22/09/2010 8,45% 10 237 10 228
 ПроКредит Холдинг АГ USD 15/10/2007 18/10/2010 8,55% 10 173 10 169
 Європейський банк реконструкції 
 та розвитку (ЄБРР) USD 20/12/2006 09/12/2009 Libor 6м+2,6% 6 966 6 955
 ЄБРР USD 20/12/2006 09/12/2011 Libor 6м+3% 19 908 19 858
 ЄБРР USD 20/06/2001 10/01/2008 Libor 6м+4% – 598
 ЄБРР USD 20/06/2001 10/01/2008 Libor 6м+3,25% – 744
 ЄБРР USD 24/09/2004 20/03/2011 Libor 6м+3,25% 11 163 11 210
 ЄБРР USD 22/08/2008 18/08/2011 Libor 6м+3,2% 10 087 –
 Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) USD 23/01/2008 24/01/2011 Libor 6м+2,6% 10 176 –
 ЧБТР USD 04/05/2006 03/08/2009 Libor 6м+3% 12 649 12 655
 Американська корпорація з підтримки інвестицій за кордоном (“OPIC”) USD 10/12/2004 15/12/2009 6,78% 1 669 3 331
 OPIC USD 10/12/2004 15/12/2009 7,02% 1 669 3 331
 OPIC USD 26/09/2005 15/12/2010 7,70% 3 345 5 016
 Міжнародна фінансова корпорація (“IFC”) USD 25/06/2004 16/03/2009 Libor 6м+2,6% 1 080 3 264
 IFC USD 21/05/2008 15/05/2015 Libor 6м +2,75% 19 945 –
 Кредитанштальт вюр Відерафбау (“KfW”) USD 12/12/2007 30/12/2014 Libor 6м + 2,75% 19 822 –
 KfW USD 12/08/2008 30/12/2015 Libor 6м + 3,4% 4 936 –
 KfW USD 12/08/2008 30/12/2015 Libor 6м + 4,9% 5 922 –
 KfW USD 12/08/2008 30/12/2015 2,5% 4 003 –
 Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд USD 14/02/2005 14/02/2008 Libor 3м+3% – 500
 Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд USD 18/07/2008 30/07/2011 Libor 6м+3,7% 8 272 –
 респонсАбіліті СІКАВ (Люкс) USD 18/07/2008 30/07/2011 Libor 6м+3,7% 2 068 –
 Всього інших позикових коштів     190 189 118 633

Ф і н а н с о в а  з в і т н і с т ь 63



У 2008 році Банк отримав від KfW три кредити загальною сумою 
35 000 тисяч доларів США під процентну ставку 2,5% (за першим 
кредитом у сумі 4 000 тисяч доларів США, який являє собою ці-
льове фінансування за Програмою  підвищення енергозбережен-
ня, за якою Федеративна Республіка Німеччина надає процентні 
субсидії) та під процентну ставку від 6-місячного LIBOR+2,75% 
до 6-місячного LIBOR+4,9% річних за іншими двома кредитами, 
відповідно. Усі три кредити підлягають погашенню у грудні 2015 
року.

13 лютого 2008 року Банк отримав кредит від ЧБТР у сумі 10 000 
тисяч доларів США під процентну ставку 6-місячний  LIBOR+2,6% 
річних зі строком погашення у січні 2011 року. 

6 червня 2008 року Банк отримав кредит від IFC у сумі 20 000 ти-
сяч доларів США під процентну ставку 6-місячний  LIBOR+2,75% 
річних зі строком погашення від травня 2011 року до травня 2015 
року. 

30 липня 2008 року Банк отримав кредити від Кредит Суісс Май-
крофайненс Фанд та від респонсАбіліті СІКАВ (Люкс) у сумі 8 000 
тисяч доларів США та 2 000 тисяч доларів США відповідно під 
процентну ставку 6-місячний LIBOR+3,7% річних зі строком по-
гашення у липні 2011 року.  

25 вересня 2008 року Банк отримав перший транш кредиту 
від ЄБРР у сумі 10 000 тисяч доларів США під процентну ставку 
6-місячний LIBOR+3,2% річних зі строком погашення від лютого 
2011 року до серпня 2011 року.  

Станом на 31 грудня 2008 року Банк не зміг дотриматись окре-
мих фінансових показників, передбачених кредитними догово-
рами з міжнародними фінансовими організаціями, за винятком 
ПроКредит Холдинг АГ, що надає цим кредиторам право вимага-
ти дострокового повернення кредитних коштів, відображених 
у звітності у складі інших позикових коштів. Див. Примітку 29. 
Недотримання фінансових показників спричинене різкою де-
вальвацією української гривні та її впливом на активи та капі-
тал Банку. Станом на дату випуску цієї фінансової звітності Банк 
отримав підтвердження відмови від права вимагати дострокове 
погашення кредитів від своїх контрагентів, більшість яких є вод-
ночас акціонерами Банку та ПроКредит Холдинг АГ. З огляду на 
цей факт, погашення всієї суми інших позикових коштів очікуєть-
ся за графіком погашення згідно з відповідними договорами.

Інформація про розрахункову справедливу вартість інших пози-
кових коштів подана у Примітці 31.

Аналіз інших позикових коштів за географічною ознакою, валю-
тами, строками погашення та процентними ставками поданий у 
Примітці 27. Інформація про кошти пов’язаних сторін наведена 
у Примітці 33.

17. Інші фінансові та нефінансові зобов’язання

  Прим. 2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США є 
 валютою подання, Примітка 3)
 Інші нефінансові зобов’язання:   
 Резерв невикористаних відпусток  897 900
 Інше  199 494
 Всього інших нефінансових зобов’язань  1 096 1 394
   
 Інші фінансові зобов’язання:   
 Похідні фінансові інструменти 30 59 33
 Кредиторська заборгованість 
 та інші нараховані зобов’язання  643 150
 Всього інших фінансових зобов’язань  702 183

 Всього інших фінансових та 
 нефінансових зобов’язань  1 798 1  577
  
Аналіз інших фінансових зобов’язань за географічною озна-
кою, валютами, строками погашення та процентними ставками 
поданий у Примітці 27. Інформація про кошти пов’язаних сторін 
наведена у Примітці 33.

18. Субординований борг

Субординований борг – це довгострокова угода про надання 
позикових коштів, яка, у випадку неспроможності Банку роз-
рахуватися за своїми зобов’язаннями, виконуватиметься після 
погашення основних боргових зобов’язань Банку, включаючи 
депозити та інші боргові інструменти. Згідно із Законом України 
«Про банки та банківську діяльність» та постановами НБУ, су-
бординований борг не може бути вилучений з Банку протягом 
принаймні п’яти років від моменту його отримання.

Субординований борг був вперше залучений від ПроКредит 
Холдинг АГ у травні 2005 року в сумі 8 000 тисяч доларів США 
під 9,69% річних зі строком погашення у травні 2015 року. У ве-
ресні 2006 року Банк залучив новий субординований борг від 
ПроКредит Холдинг АГ у сумі 2 800 тисяч доларів США під про-
центну ставку 10% зі строком погашення у жовтні 2016 року. 
Останній субординований борг був залучений від ПроКредит 
Холдинг АГ у грудні 2008 року в сумі 3 240 тисяч доларів США 
під 7,10% річних зі строком погашення у грудні 2018 року.

Інформація про розрахункову справедливу вартість суборди-
нованого боргу подана у Примітці 31.

Аналіз субординованого боргу за географічною ознакою, валю-
тами, строками погашення та процентними ставками поданий у 
Примітці 27. Інформація про кошти пов’язаних сторін наведена 
у Примітці 33.

 
19. Акціонерний капітал

  Кількість Прості Всього
  випущених акцій, акції
  тисяч 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
  На 1 січня 2007 р. 314 604 29 702 29 702
 На 31 грудня 2007 р. 314 604 29 702 29 702
 Ефект переоцінки валют - (10 221) (10 221)
 На 31 грудня 2008 р. 314 604 19 481 19 481

Станом на 31 грудня 2008 року всі акції Банку, які знаходяться в 
обігу, були ухвалені, випущені та повністю оплачені.

Всі прості акції мають номінальну вартість 476,79 гривні за ак-
цію або еквівалент 61,92 долара США за акцію (у 2007 році –  
476,79 гривні або еквівалент 94,41 долара США за акцію) та рів-
ні права. Кожна акція має один голос при голосуванні.

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 864



Структура акціонерів Банку станом на 31 грудня 2008 року була 
такою:

20. Курсові різниці

  2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Перерахунок у валюту подання:   
 Акціонерного капіталу (9 268) 953
 Емісійного доходу (42) 11
 Нерозподіленого прибутку (3 423) 190
 Всього вплив від перерахунку 
 у валюту подання на капітал (12 733) 1 154
   
21. Процентні доходи та витрати

  2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Процентний дохід  
 Кредити та аванси клієнтам 81 154 67 639
 Заборгованість інших банків 379 641
 Боргові інвестиційні цінні папери 78 120
 Всього процентного доходу 81 611 68 400
   
 Процентні витрати  
 Депозити фізичних осіб 16 710 12 901
 Інші позикові кошти 11 874 8 462
 Випущені боргові цінні папери 4 267 5 903
 Субординований борг 1 088 1 061
 Депозити юридичних осіб 1 005 1 002
 Строкові депозити інших банків  1 001 743
 Всього процентних витрат 35 945 30 072
 
 Чистий процентний дохід 45 666 38 328
  
Інформація про процентні доходи та витрати по операціях з 
пов’язаними сторонами наведена у Примітці 33.

 Акціонер Кількість акцій, % акціонерного Номінальна
 У тисячах доларів США (долар США  що належать капіталу вартість
 є валютою подання, Примітка 3) акціонеру
 ЄБРР 62 916 20,00% 3 896
 Western N.I.S. Enterprise Fund 62 922 20,00% 3 896
 ПроКредит Холдинг АГ 188 766 60,00% 11 689
 Всього 314 604 100,000% 19 481

22. Доходи та витрати за виплатами та комісійними

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США
  є валютою подання, Примітка 3)
 Комісійні доходи  
 Розрахунково-касове обслуговування 5 022 4 751
 Пластикові картки 1 903 1 339
 Валютні операції 1 230 903
 Інше 452 253
 Всього комісійних доходів 8 607 7 246
  
 Комісійні витрати  
 Розрахунково-касове обслуговування 899 547
 Пластикові картки 547 432
 Всього комісійних витрат 1 446 979
  
 Чистий комісійний дохід 7 161 6 267
  
Інформація про комісійні витрати по операціях з пов’язаними 
сторонами наведена у Примітці 33.

23. Адміністративні та інші операційні витрати

  Прим. 2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Витрати, пов’язані з персоналом  25 716 18 306
 Витрати на оперативну 
 оренду приміщень  5 716 4 352
 Амортизація приміщень,  удосконалень 
 орендованого майна та обладнання 11 4 070 3 368
 Реклама та маркетинг  2 392 1 699
 Поштові та телекомунікаційні послуги  2 279 1 540
 Витрати на відрядження, навчання
 персоналу та представницькі витрати  1 996 1 589
 Офісні витрати  1 851 1 715
 Ремонт та утримання приміщень 
 та обладнання  1 615 1 022
 Управлінські послуги  1 564 1 561
 Податки, крім податку на прибуток  1 259 931
 Професійні послуги  1 076 799
 Охоронні послуги  426 532
 Амортизація ліцензій 
 на програмне забезпечення 11 265 239
 Інше  96 211
 Всього адміністративних 
 та інших операційних витрат  50 321 37 864
   
Витрати, пов’язані з персоналом, включають передбачені за-
конодавством внески до фондів соціального страхування та 
пенсійного фонду в сумі 6 232 тисячі доларів США (у 2007 році –  
4 375 тисяч доларів США). Інформація про адміністративні та 
інші витрати по операціях з пов’язаними сторонами наведена 
у Примітці 33.
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24. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:  

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Поточний податок  498 2 040
 Відстрочений податок (580) (323)
 (Кредит)/витрати з податку на прибуток за рік (82) 1 717
  

Більша частина доходів Банку оподатковується податком на при-
буток за ставкою 25% (у 2007 році – 25%). Вивірення очікуваних 
та фактичних податкових витрат наведено нижче.

   2008 рік 2007 рік
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 (Збиток)/прибуток за МСФЗ до оподаткування (2 121) 4 758
 Теоретична сума оподаткування за чинною став-
 кою податку (2008 рік – 25%; 2007 рік – 25%) (530) 1 190
 Податковий ефект статей, які не 
 вираховуються для цілей оподаткування
 або не включаються до оподатковуваної суми:
 - Витрати, що не включаються до валових витрат 448 527
 (Кредит)/витрати з податку на прибуток за рік (82) 1 717
  
Відмінності між українськими правилами оподаткування та 
МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінан-
сової звітності та їхньою податковою базою. Податковий вплив 
зміни цих тимчасових різниць описаний далі та обліковується за 
ставкою 25% (у 2007 році – 25%).

   31 грудня 2007 р. Курсова (Віднесено)/ кредитовано 31 грудня 2008 р.
    різниця у звіті про фінансові
     результати
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують/(збільшують) суму оподаткування   
 Резерв на знецінення кредитів 1 556 (562) 221 1 215
 Комісія за надання кредитів клієнтам 972 (335) 56 693
 Неамортизована премія та комісія за випуск цінних паперів - 1 (7) (6)
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання 136 (76) 152 212
 Нараховані процентні витрати 352 (78) (198) 76
 Нараховані процентні доходи (753) 264 (67) (556)
 Комісії за отримання інших позикових коштів (27) (22) 155 106
 Інші нараховані зобов’язання 296 (152) 268 412
 Чистий відстрочений податковий актив 2 532 (960) 580 2 152
    
 Визнаний відстрочений податковий актив 3 312 (1 225) 627 2 714
 Визнане відстрочене податкове зобов’язання (780) 265 (47) (562)
 Чистий відстрочений податковий актив 2 532 (960) 580 2 152
    

   31 грудня 2006 р. (Віднесено)/ кредитовано 31 грудня 2007 р.
    у звіті про фінансові
    результати
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують/(збільшують) суму оподаткування   
 Резерв на знецінення кредитів 1 277 279 1 556
 Комісія за надання кредитів клієнтам 803 169 972
 Неамортизована премія та комісія за випуск цінних паперів 58 (58) -
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання 142 (6) 136
 Нараховані процентні витрати 358 (6) 352
 Нараховані процентні доходи (607) (146) (753)
 Комісії за отримання інших позикових коштів (8) (19) (27)
 Інші нараховані зобов’язання 186 110 296
 Чистий відстрочений податковий актив 2 209 323 2 532
 
 Визнаний відстрочений податковий актив 2 824 488 3 312
 Визнане відстрочене податкове зобов’язання (615) (165) (780)
 Чистий відстрочений податковий актив 2 209 323 2 532
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25. Дивіденди

  2008 рік 2007 рік
  Прості  Прості
  акції акції 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Дивіденди до виплати на 1 січня - -
 Дивіденди, оголошені протягом року - 3 987
 Дивіденди, виплачені протягом року - 3 987
 Дивіденди до виплати на 31 грудня - -
 
 Дивіденди на акцію, оголошені 
 протягом року - 0,01267
   
У 2008 році дивіденди не оголошувались та не виплачувались.

26. Аналіз за сегментами

Банк працює в одному сегменті банківської діяльності – банків-
ські послуги підприємствам малого та середнього бізнесу з від-
криття та ведення розрахункових та ощадних рахунків, залу-
чення депозитів, надання кредитів, овердрафтів та інших видів 
фінансування, обслуговування кредитних та дебетових карток. 
Доходи, результати діяльності та активи Банку, що стосуються 
інших банківських послуг, які надаються переважно клієнтам-
фізичним особам, складають менше, ніж 10% від загальної 
суми доходу, результатів діяльності та активів Банку.

Всі позичальники Банку знаходяться в Україні, виходячи з кра-
їни фактичного знаходження, тобто виходячи з економічного, а 
не юридичного ризику, пов’язаного з контрагентом.

З наведених вище причин аналіз за сегментами у цій фінансовій 
звітності не подається. Аналіз активів та зобов’язань Банку за 
географічним принципом наведений у Примітці 27.

27. Управління фінансовими ризиками

Функція управління ризиками в Банку здійснюється стосовно 
фінансових ризиків (кредитного, ринкового ризиків, ризику 
ліквідності) та операційних, репутаційних і юридичних ризиків. 
Основними цілями управління фінансовими ризиками є визна-
чення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не переви-
щувались. Управління операційними та юридичними ризиками 
має на меті забезпечення належного функціонування внутріш-
ніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих 
ризиків. Управління репутаційним ризиком спрямоване на кон-
т роль за репутацією Банку в суспільстві та зведення до мініму-
му ризику негативного резонансу, який може бути викликаний 
практикою діяльності Банку. 

Кредитний ризик. Банк наражається на кредитний ризик, який 
визначається як ризик того, що одна із сторін операції з фінансо-
вим інструментом спричинить фінансові збитки другій стороні 
внаслідок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний 
ризик виникає в результаті кредитних та інших операцій Банку 
з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Максимальний рівень кредитного ризику Банку відображаєть-
ся в балансовій вартості фінансових активів у балансі. Ефект 
можливих взаємозаліків активів та зобов’язань з метою зни-
ження потенційного кредитного ризику є незначним. Для га-
рантій та акредитивів максимальний рівень кредитного ризику 
дорівнює сумі зобов’язання. Див. Примітку 29. 

Банк структурує рівні кредитного ризику, на який він наража-
ється, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у 
зв’язку з одним позичальником або групою позичальників та у 
зв’язку з географічними і галузевими сегментами. Керівництво 
регулярно затверджує ліміти рівня кредитного ризику за ви-
дами кредитів та галузями економіки.  Такі ризики регулярно 
контролюються та переглядаються принаймні щороку або час-
тіше. 

Моніторинг концентрації кредитного ризику за сукупною су-
мою кредитів, виданих одному позичальнику, розмірами та 
строками погашення кредитів, галузями економіки, в яких 
працюють позичальники, банківськими продуктами, валютами 
та регіонами регулярно здійснюється на засіданнях Комітету 
портфельних кредитних ризиків, створеного у 2008 році, які 
проводяться один раз на місяць. 

За затвердження кредитних лімітів для окремих позичальників 
відповідають такі органи управління Банку:

•	 Спостережна	 рада	 аналізує	 та	 затверджує	 ліміти	 понад	 
1 мільйон доларів США;

•	 Кредитний	комітет	вищого	рівня	аналізує	та	затверджує	лімі-
ти на суми менш ніж 1 мільйон доларів США, а також відпові-
дає за надання рекомендацій кредитним комітетам нижчого 
рівня.

Кредитні заявки від менеджерів по роботі з клієнтами переда-
ються до відповідного Кредитного комітету для затвердження 
кредитного ліміту. Також управління кредитним ризиком част-
ково здійснюється шляхом одержання застави та корпоратив-
них і особистих гарантій. 

Для моніторингу кредитного ризику співробітники кредитного 
відділу складають регулярні звіти на підставі структурованого 
аналізу бізнесу та фінансових показників клієнта. Вся інформа-
ція про суттєві ризики стосовно клієнтів, кредитоспроможність 
яких погіршується, доводиться до відома членів Правління, які 
їх аналізують. Банк не використовує формальні внутрішні кре-
дитні рейтинги для моніторингу рівня кредитного ризику. Ке-
рівництво відстежує та у подальшому контролює прострочені 
залишки за кредитами. 

Кредитний ризик позабалансових фінансових інструментів ви-
значається як можливість збитків через те, що інша сторона, 
яка бере участь у фінансовому інструменті, не виконає контр-
актних зобов’язань. Банк застосовує таку ж саму кредитну полі-
тику 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 ви-
никають у зв’язку з відкритими позиціями процентних ставок та 
валют, які великою мірою залежать від загальних та специфіч-
них ринкових змін. Правління Банку визначає ліміти відкритих 
валютних позицій щодо валютного ризику та ліміти невідпо-
відності строків погашення процентних активів та зобов’язань 
щодо ризику процентної ставки. Ці ліміти постійно контролює 
Департамент казначейських операцій Банку, який здійснює в 
Банку функцію підрозділу з управління активами та пасивами 
і здійснює управління ринковими ризиками на операційному 
рівні. На стратегічному рівні ринковими ризиками управляє 
Комітет з управління активами та пасивами Банку (КУАП), за-
сідання якого проводяться один раз на тиждень. Департамент 
з управління ризиками контролює відкриті валютні позиції 
щодо валютного ризику та невідповідність строків погашення 
процентних активів та зобов’язань щодо ризику процентної 
ставки, а також проводить стрес-тестування можливого нега-
тивного впливу змін курсів обміну валют та процентних ставок 
на доходи та капітал Банку. Звіти за результатами моніторингу 
ринкового ризику та стрес-тестування подаються Департамен-
том з управління ризиками один раз на місяць на розгляд КУАП 
та один раз на квартал – на розгляд Спостережної ради.

Ф і н а н с о в а  з в і т н і с т ь 67



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

Позиція Банку по валютних похідних інструментах у кожному 
стовпчику – це справедлива вартість на звітну дату сум у відпо-
відній валюті, яку Банк погодився купити (позитивна сума) або 
продати (негативна сума) до згортання позицій та здійснення 
розрахунків з контрагентом. Суми з розбивкою за валютами 
показані розгорнуто, як зазначено у Примітці 30. Чиста загаль-
на сума являє собою справедливу вартість валютних похідних 
інструментів.  

Ризик був розрахований лише для монетарних статей у валю-
тах, інших ніж функціональна валюта Банку.

Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик у зв’язку 
з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної 
ставки на його фінансовий стан та грошові потоки. Процентна 
маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може 
також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваних 
змін. Департамент з управління ризиками контролює невідпо-

     На 31 грудня 2008 р.    На 31 грудня 2007 р.
  Монетарні Монетарні  Похідні Чиста Монетарні Монетарні  Похідні Чиста
  фінансові фінансові  фінансові балансова  фінансові фінансові  фінансові балансова 
  активи зобов’язання іструменти позиція активи зобов’язання іструменти позиція
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Українські гривні 90 109 75 923  (7 961)  6 225 166 655 162 007 8 505 13 153
 Долари США 289 201 278 898  (10 569)   (266)  253 401 223 976 (27 246)  2 179
 Євро 12 779 32 144 19 737 372 8 357 26 972 18 845 230
 Інше 257 76 - 181 139 59 - 80
 Всього  392 346 387 041 1 207 6 512  428 552 413 014 104 15 642

     На 31 грудня 2008 р.    На 31 грудня 2007 р.
   Вплив на Вплив на Вплив на Вплив на
   фінансовий результат капітал фінансовий результат капітал
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Зміцнення долара США на 17%  (45)   (45)  -  -
 Послаблення долара США на 10%  27 27 -  -
 Зміцнення долара США на 1%  - - 22  22
 Послаблення долара США на 3%  - - (65)  (65)
 Зміцнення євро на 25%  93 93 -  -
 Послаблення євро на 10%   (37)   (37)  -  -
 Зміцнення євро на 10%  - - 23  23
 Послаблення євро на 3%  - - (7)  (7)
 Зміцнення інших валют на 17%  31 31 -  -
 Послаблення інших валют на 10%   (18)   (18)  -  -
 Зміцнення інших валют на 5%  - - 4  4
 Послаблення інших валют на 5%  - - (4)  (4)

  До запитання  1-3 місяці  3-12 місяців  1-5 років Понад 5 Безпро- Всього
   та до 1 місяця    років центні 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 31 грудня 2008 р.        
 Всього фінансових активів 19 621 25 895 99 059 169 397 43 410 36 361 393 743
 Всього фінансових зобов’язань  (60 425)   (53 715)  (165 620)    (58 466)  (16 482)  (32 390) (387 099) 
 Чиста невідповідність процентних 
 ставок на 31 грудня 2008 р.  (40 804)   (27 820)   (66 561)  110 931 26 928 - 2 673
        
 31 грудня 2007 р.       
 Всього фінансових активів 36 742 32 424 120 853 172 646 30 456 35 618 428 739
 Всього фінансових зобов’язань  (70 792)   (31 073)  (107 507)  (146 214)  (11 460)  (46 001) (413 047) 
 Чиста невідповідність процентних 
 ставок на 31 грудня 2007 р.  (34 050)  1 351 13 346 26 432 18 996 - 26 075

відність строків погашення процентних активів та зобов’язань 
та щотижня подає звіти на розгляд КУАП, який встановлює лімі-
ти для рівнів розриву строків перегляду процентних ставок та 
приймає відповідні рішення про фінансування. У поданій нижче 
таблиці наведено концентрацію ризику процентних ставок Бан-
ку. До таблиці включено фінансові активи та зобов’язання Бан-
ку, об’єднані в категорії відповідно до строків перегляду про-
центної ставки відповідно до контракту або строків погашення, 
залежно від того, що буде раніше.

Наведений вище аналіз включає лише монетарні активи та 
зобов’язання. На думку керівництва, інвестиції в інструменти 
капіталу та немонетарні активи не призведуть до виникнення 
суттєвого валютного ризику.

Нижче в таблиці показано зміну фінансового результату та капі-
талу внаслідок обґрунтовано можливих змін курсів обміну, що 
використовувались на звітну дату, при незмінності всіх інших 
змінних характеристик:
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Процентна ставка за всіма борговими інструментами Банку пе-
реглядається не більш ніж через 5 років, крім довгострокових 
кредитів та авансів клієнтам загальною сумою 43 410 тисяч до-
ларів США та субординованого боргу, коштів клієнтів та інших 
позикових коштів загальною сумою 16 482 тисячі доларів США 
(у 2007 році – процентна ставка за всіма такими інструментами 
переглядалася не більш ніж через 5 років, крім довгострокових 
кредитів та авансів клієнтам загальною сумою 30 456 тисяч до-
ларів США та субординованого боргу й інших позикових коштів 
загальною сумою 11 460 тисяч доларів США).
Якби станом на 31 грудня 2008 року процентні ставки були на 
450 базисних пунктів нижче при незмінності всіх інших змінних, 
прибуток за рік був би на 3 926 тисяч доларів США більше (у 2007 

році – якби процентні ставки були на 50 базисних пунктів нижче, 
прибуток за рік був би на 133 тисячі доларів США більше), пере-
важно в результаті менших процентних витрат по зобов’язаннях 
зі змінною процентною ставкою. 

Якби процентні ставки були на 50 базисних пунктів вище при не-
змінності всіх інших змінних, прибуток за рік був би на 436 тисяч 
доларів США менше (на 31 грудня 2007 року – на 133 тисячі до-
ларів США менше), переважно в результаті більших процентних 
витрат по зобов’язаннях зі змінною процентною ставкою.

Банк здійснює моніторинг процентних ставок по фінансових інстру-
ментах. Нижче в таблиці подані процентні ставки на підставі звітів, 
які аналізуються ключовим управлінським персоналом Банку:

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

Концентрація географічного ризику.
Нижче поданий аналіз концентрації географічного ризику фі-
нансових активів та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2008 
року:

Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуван-
ням, були класифіковані виходячи з країни, в якій знаходиться 
контрагент. Грошові кошти у касі, приміщення та обладнання 
були класифіковані відповідно до країни їх фізичного знахо-
дження.

     2008 рік    2007 рік
  Гривні Долари США Євро Інше Гривні Долари США Євро Інше 
 % річних 
 Активи        
 Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0 0 0 1 6 2 1
 Заборгованість інших банків - - - - 8 - - -
 Кредити та аванси клієнтам 23 15 13 - 24 16 13 -
 Боргові інвестиційні цінні папери, 
 що утримуються до погашення - - - - 5 - - -
                
 Зобов’язання                
  Заборгованість перед іншими банками - 0 0 - - 10 - -
 Кошти клієнтів 15 10 8 - 8 7 6 -
 Випущені боргові цінні папери  18 - - - 13 - - -
 Інші позикові кошти  - 6 - - - 9 - -
 Субординований борг - 9 - - - 10 - -

  Україна Країни ОЕС Інші країни Всього
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Активи    
 Грошові кошти та їх еквіваленти 20 322 14 314 213 34 849
 Кредити та аванси клієнтам 357 382 - - 357 382
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу 32 - 99 131
 Інші фінансові активи 201 100 1 080 1 381
 Всього фінансових активів 377 937 14 414 1 392 393 743
    
 Нефінансові активи 17 899 -  - 17 899
 Всього активів 395 836 14 414 1 392 411 642
    
 Зобов’язання    
 Заборгованість перед іншими банками 94 - - 94
 Кошти клієнтів 173 244 1 582 110 174 936
 Випущені боргові цінні папери 7 131 - - 7 131
 Інші позикові кошти  - 190 189 - 190 189
 Субординований борг - 14 047 - 14 047
 Інші фінансові зобов’язання 630 72 - 702
 Всього фінансових зобов’язань 181 099 205 890 110 387 099
    
 Нефінансові зобов’язання 1 096 -  -  1 096
 Всього зобов’язань 182 195 205 890 110 388 195
    
 Чиста балансова позиція 213 641  (191 476)  1 282 23 447
 Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 2 450 - - 2 450
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Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку станом на  
31 грудня 2007 року поданий далі:

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності визначається як ризик того, що підприєм-
ство зіткнеться з труднощами при виконанні своїх фінансових 
зобов’язань. Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з 
вимогами щодо використання його вільних грошових коштів за 
депозитами «овернайт», поточними рахунками, депозитами, 
строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитів та 
гарантіями. Банк не тримає грошові ресурси, достатні для по-
криття всіх цих потреб, оскільки досвід показує, що мінімальний 
рівень реінвестування коштів, строк погашення яких настає, 
можна передбачити з високою ймовірністю. Управління ризиком 
ліквідності здійснюють Комітет з управління активами та пасива-
ми і Департамент казначейських операцій Банку.

Банк прагне підтримувати стабільну базу фінансування, яка 
складається переважно із заборгованості перед іншими банка-
ми, депозитів юридичних та фізичних осіб та боргових цінних 
паперів, а також інвестує кошти у диверсифіковані портфелі 
ліквідних активів для того, щоб мати можливість оперативно та 
безперешкодно виконати непередбачувані вимоги щодо ліквід-
ності.

Управління ліквідністю Банку вимагає проведення аналізу рівня 
ліквідних активів, необхідного для врегулювання зобов’язань 
при настанні строку їх погашення, забезпечення доступу до різ-
них джерел фінансування, наявності планів у випадку виникнен-
ня проблем з фінансуванням та здійснення контролю за відповід-
ністю балансових нормативів ліквідності нормативним вимогам. 
Банк щоденно розраховує нормативи ліквідності відповідно до 
вимог Національного банку України. Ці нормативи включають: 

•	 норматив	 миттєвої	 ліквідності	 (Н4),	 який	 розраховується	 як	
відношення високоліквідних активів до зобов’язань, що пога-
шаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2008 року цей нор-
матив складав 158,06% (на 31 грудня 2007 року – 77,67%), а 
середньозважене значення цього нормативу за грудень 2008 
року становило 132,04% (за грудень 2007 року – 63,34%) при 
встановленому НБУ значенні нормативу не менше 20%;

•	 норматив	 поточної	 ліквідності	 (Н5),	 який	 розраховується	 як	
відношення ліквідних активів до зобов’язань зі строком пога-
шення, який не перевищує 31 календарний день. Станом на 31 
грудня 2008 року цей норматив складав 87,02% (на 31 грудня 

2007 року – 75,92%) при встановленому НБУ значенні норма-
тиву не менше 40%;

•	 норматив	 короткострокової	 ліквідності	 (Н6),	 який	 розрахо-
вується як відношення ліквідних активів до зобов’язань зі 
строком погашення до одного року. Станом на 31 грудня 2008 
року цей норматив складав 68,51% (на 31 грудня 2007 року – 
51,59%) при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 
20%.

Інформацію про позицію ліквідності фінансових активів та 
зобов’язань отримує Департамент казначейських операцій Бан-
ку. Департамент казначейських операцій забезпечує наявність 
достатнього портфеля короткострокових ліквідних активів, який 
переважно складається з депозитів у банках та інших міжбанків-
ських інструментів, для підтримки достатнього рівня ліквідності 
в цілому по Банку. 

Департамент казначейських операцій та Департамент з управ-
ління ризиками контролюють щоденну позицію ліквідності та ре-
гулярно проводять стрес-тестування ліквідності за різноманітни-
ми сценаріями, що охоплюють стандартні та більш несприятливі 
ринкові умови. 

Управління середньо- та довгостроковим фінансуванням та лік-
відністю здійснює КУАП Банку. 

У поданій нижче таблиці показані зобов’язання Банку станом на 
31 грудня 2008 року за визначеними в угодах строками погашен-
ня, що залишилися. Суми в таблиці – це недисконтовані грошові 
потоки за угодами, в тому числі контрактні суми, що підлягають 
обміну по валютних свопах, розрахунок за якими здійснюється 
на основі валової суми. Ці недисконтовані грошові потоки від-
різняються від сум, відображених у балансі, оскільки балансові 
суми базуються на дисконтованих грошових потоках.

Якщо сума, що підлягає виплаті, не є фіксованою, сума в таблиці 
визначається виходячи з умов, існуючих на звітну дату. Валют-
ні виплати перераховуються із використанням обмінного курсу 
спот на звітну дату.

  Україна Країни ОЕСР Інші країни Всього
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Активи    
 Грошові кошти та їх еквіваленти 31 243 3 946 242 35 431
 Заборгованість інших банків 7 807 - - 7 807
 Кредити та аванси клієнтам 379 311 - - 379 311
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу 50 - - 50
 Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення 6 003 - - 6 003
 Інші фінансові активи 137 - - 137
 Всього фінансових активів 424 551 3 946 242 428 739
    
 Нефінансові активи 25 307 - - 25 307
 Всього активів 449 858 3 946 242 454 046
    
 Зобов’язання    
 Заборгованість перед іншими банками 12 948 - 4 029 16 977
 Кошти клієнтів 206 938 10 641 3 008 220 587
 Випущені боргові цінні папери 45 866 - - 45 866
 Інші позикові кошти  - 118 633 - 118 633
 Субординований борг - 10 801 - 10 801
 Інші фінансові зобов’язання 183 - - 183
 Всього фінансових зобов’язань 265 935 140 075 7 037 413 047
    
 Нефінансові зобов’язання 1 626 - - 1 626
 Всього зобов’язань 267 561 140 075 7 037 414 673
    
 Чиста балансова позиція 182 297 (136 129) (6 795) 39 373
 Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 3 247 - - 3 247
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вимагати дострокового повернення кредитних коштів. Недо-
тримання фінансових показників спричинене різкою девальва-
цією української гривні та її впливом на активи і капітал Банку. 
Станом на дату випуску цієї фінансової звітності Банк отримав 
підтвердження відмови від права оголошення дефолту від сво-
їх контрагентів, більшість яких є водночас акціонерами Банку 
та ПроКредит Холдинг АГ. З огляду на цей факт погашення всієї 
суми інших позикових коштів очікується за графіком погашення 
згідно з відповідними договорами.

Банк не використовує наведений вище аналіз за строками по-
гашення без врахування дисконтування для управління ліквід-
ністю. Натомість Банк контролює очікувані строки погашення, 
які показані у поданій нижче таблиці станом на 31 грудня 2008 
року:

Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань Банку 
за строками погашення без урахування дисконтування станом 
на 31 грудня 2008 року:

Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань Банку 
за строками погашення без урахування дисконтування станом 
на 31 грудня 2007 року:

Виплати щодо похідних фінансових інструментів, розрахунки 
за якими здійснюються на основі валової суми, супроводжува-
тимуться відповідними надходженнями грошових коштів, які 
показані у Примітці 30 за їх дисконтованою вартістю. Кошти клі-
єнтів відображені у вказаному аналізі за строками, що залиши-
лись до погашення відповідно до контрактів. Проте, відповідно 
до Цивільного кодексу України, фізичні особи мають право вилу-
чати кошти з депозитних рахунків до настання строку погашен-
ня, втрачаючи при цьому право на нараховані проценти. Значна 
частина інших позикових коштів представлена у наведеному 
вище аналізі станом на 31 грудня 2008 року як зобов’язання, 
що погашаються за вимогою, оскільки Банк не зміг дотриматись 
окремих фінансових показників, передбачених кредитними до-
говорами з міжнародними фінансовими організаціями, за ви-
нятком ПроКредит Холдинг АГ, що надає цим кредиторам право 

  До запитання  1-3 місяці  3-12 місяці  12 місяців - Понад Строк погашення Всього
   та до 1 місяця    5 років  5 років не визначений
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Активи       
 Грошові кошти та їх еквіваленти 34 849 -  -  -  -  -  34 849
 Кредити та аванси клієнтам 19 621 25 895 99 059 169 397 43 410 -  357 382
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу -  -  -  -  -  131 131
 Інші фінансові активи 1 381 -  -  -  -  -  1 381
 Всього фінансових активів 55 851 25 895 99 059 169 397 43 410 131 393 743
       
 Зобов’язання       
 Заборгованість перед іншими банками 94 -  -  -   - -  94
 Кошти клієнтів 71 202 25 416 74 294 3 361 663 -  174 936
 Випущені боргові цінні папери 303 -  -  6 828 -  -  7 131
 Інші позикові кошти  598 1 847 26 584 143 549 17 611 -  190 189
 Субординований борг -  -  6 -  14 041 -  14 047
 Інші фінансові зобов’язання 573  129 -   - -  -  702
 Всього фінансових зобов’язань 72 770 27 392 100 884 153 738 32 315 - 387 099
       
 Чистий розрив ліквідності на 31 грудня 2008 р.  (16 919)  (1 497) (1 825) 15 659 11 095 131 6 644
       
 Кумулятивний розрив ліквідності 
 на 31 грудня 2008 р.  (16 919)   (18 416)   (20 241)   (4 582)  6 513 6 644 -
       

  До запитання  1-3 місяці  3-12 місяці  12 місяців - Понад 5 Всього
   та до 1 місяця    5 років років 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 Зобов’язання      
 Заборгованість перед іншими банками 94 -  -  -  -  94
 Кошти клієнтів 71 553 26 336 78 878 3 915 1 908 182 590
 Випущені боргові цінні папери 303 -  1 212 7 737 -  9 252
 Інші позикові кошти  143 680 425 4 999 49 160 -  198 264
 Субординований борг -  -  1 291 5 172 17 145 23 608
  26 675 -  -  -  -  26 675
 Інші фінансові зобов’язання 514  129 -  -  -  643
  242 819 26 890 86 380 65 984 19 053 441 126

  
  До запитання  1-3 місяці  3-12 місяці  12 місяців - Понад 5 Всього
   та до 1 місяця    5 років років 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
 Зобов’язання      
 Заборгованість перед іншими банками 17 177 - - - - 17 177
 Кошти клієнтів 97 481 29 944 91 495 6 371 812 226 103
 Випущені боргові цінні папери 1 906 960 13 425 42 309 - 58 600
 Інші позикові кошти  17 302 2 304 15 885 108 495 - 143 986
 Субординований борг - - 1 068 4 282 13 744 19 094
  27 246 - - - - 27 246
 Інші фінансові зобов’язання 150 - - - - 150
  161 262 33 208 121 873 161 457 14 556 492 356

Похідні фінансові інструменти, розрахунки за якими 
здійснюються на основі валової суми (лише видаток)

Похідні фінансові інструменти, розрахунки за якими 
здійснюються на основі валової суми (лише видаток)

Всього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями

Всього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями
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Нижче в таблиці поданий аналіз за очікуваними строками 
погашення станом на 31 грудня 2007 року:

Відповідність та/або контрольована невідповідність строків 
погашення і процентних ставок активів та зобов’язань має 
фундаментальне значення для керівництва Банку. Повна відпо-
відність для банків не характерна, оскільки операції часто ма-
ють різний характер та невизначений термін. Позиція невідпо-
відності потенційно може збільшити прибутковість, але також 
може збільшити ризик збитків. Строки активів та зобов’язань 
і спроможність заміни (за прийнятною вартістю) процентних 
зобов’язань після настання строку їх погашення є важливими 
чинниками оцінки ліквідності Банку та його реакції на зміни 
процентної ставки та курсу обміну валют.

Банк має значну кумулятивну невідповідність строків активів 
та зобов’язань строком до 12 місяців. Ця невідповідність ліквід-
ності виникає внаслідок того, що важливим джерелом фінан-
сування Банку станом на 31 грудня 2008 року є кошти клієнтів 
до запитання та зі строком погашення до 12 місяців. На думку 
керівництва, незважаючи на те, що значна частина коштів клі-
єнтів представлена рахунками до запитання та зі строком пога-
шення до 12 місяців, диверсифікація цих рахунків за кількістю 
та типами вкладників, а також минулий досвід Банку дозволяє 
стверджувати, що ці депозити являють собою довгострокове та 
стабільне джерело фінансування Банку. Крім того, як зазначе-
но у Примітці 34, 28 квітня 2009 року загальні збори акціонерів 
затвердили додаткове збільшення капіталу у сумі 10 000 тисяч 
доларів США.

Потреби в ліквідності для надання грошових коштів за гаран-
тіями та акредитивами “стендбай” значно нижчі, ніж сума 
зобов’язання, оскільки загалом Банк не очікує, що третя сторо-
на вимагатиме виплату коштів за угодою на випуск гарантії чи 
акредитива.

28. Управління капіталом

Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні 
(і) дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним 
банком України, (іі) спроможності Банку функціонувати як без-
перервно діюче підприємство та (ііі) утримання капіталу на рівні, 
необхідному для забезпечення коефіцієнту достатності капіталу 
у розмірі принаймні 8% згідно з Базельською угодою. Контроль 
за дотриманням нормативу достатності капіталу, встановлено-
го Національним банком України, здійснюється за допомогою 
щомісячних звітів, де містяться розрахунки, які перевіряють та 
підписують Голова Правління і Головний бухгалтер Банку. Оцінка 
інших цілей управління капіталом здійснюється щороку.

Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Націо-
нальним банком України, банки повинні утримувати відношен-
ня регулятивного капіталу до активів, зважених з урахуванням 
ризику («норматив достатності капіталу»), на рівні, що є вищим 
за обов’язкове мінімальне значення. Нижче в таблиці показаний 
регулятивний капітал на підставі звітів Банку, підготовлених від-
повідно до НП(С)БО, який складається з таких компонентів:  

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Основний капітал 24 898 36 004
 Додатковий капітал 20 545 19 705
 Вирахування (103) -
 Всього регулятивного капіталу 45 340 55 709
  
Крім того, Банк зобов’язаний дотримуватися вимог до міні-
мального рівня капіталу, що встановлені у кредитних догово-
рах, включаючи рівень достатності капіталу, розрахований 
згідно з вимогами Базельської угоди про капітал, як визначено 

  До запитання  1-3 місяці  3-12 місяці  12 місяців - Понад Строк погашення Всього
   та до 1 місяця    5 років  5 років не визначений
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Активи       
 Грошові кошти та їх еквіваленти 35 431 - - - - - 35 431
 Заборгованість інших банків 7 807 - - - - - 7 807
 Кредити та аванси клієнтам 22 932 32 424 120 853 172 646 30 456 - 379 311
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу - - - - - 50 50
 Інвестиційні цінні папери, 
 що утримуються до погашення 6 003 - - - - - 6 003
 Інші фінансові активи 137 - - - - - 137
 Всього фінансових активів 72 310 32 424 120 853 172 646 30 456 50 428 739
       
 Зобов’язання       
 Заборгованість перед іншими банками 16 977 - - - - - 16 977
 Кошти клієнтів 96 081 28 954 89 942 4 950 660 - 220 587
 Випущені боргові цінні папери 1 390 - 10 009 34 447 - - 45 866
 Інші позикові кошти  1 342 2 119 8 355 106 817 - - 118 633
 Субординований борг - - 1 - 10 800 - 10 801
 Інші фінансові зобов’язання 183 - - - - - 183
 Всього фінансових зобов’язань 115 973 31 073 108 307 146 214 11 460 - 413 047
       
 Чистий розрив ліквідності на 31 грудня 2007 р. (43 703) 1 351 12 546 26 432 18 996 50 15 672
 
 Кумулятивний розрив ліквідності на 31 грудня 2007 р. (43 703) (42 352) (29 806) (3 374) 15 622 15 672 -
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у Звіті про міжнародну конвергенцію оцінки капіталу та стан-
дартів з капіталу від червня 2004 року з подальшими змінами 
та доповненнями, що загальновідоме під назвою «Базель IІ». 
Нижче подана структура капіталу Банку, розрахованого на під-
ставі Базельської угоди про капітал:

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3) 
 Капітал 1-го рівня  
 Сплачений акціонерний капітал 19 582 29 856
 Розкриті резерви 3 942 9 518
 Всього капіталу 1-го рівня 23 524 39 374
  
 Капітал 2-го рівня  
 Субординований борг 14 047 10 801
 Всього капіталу 2-го рівня 14 047 10 801
 Всього капіталу 37 571 50 175
  
Станом на 31 грудня 2008 року коефіцієнт достатності капіталу Бан-
ку, розрахований стандартним методом відповідно до Базельської 
угоди (Базель ІІ), складає 13,5% (на 31 грудня 2006 року – 16,9%).

Станом на 31 грудня 2008 та на 31 грудня 2007 років Банк дотриму-
вався всіх зовнішніх вимог до коефіцієнта достатності капіталу.

 
29. Умовні та інші зобов’язання

Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Банк час 
від часу одержує судові позови. Виходячи з власної оцінки та вну-
трішніх професійних консультацій, керівництво Банку вважає, 
що Банк не зазнає суттєвих збитків у результаті судових позовів. 
Таким чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не 
створювався. 

Податкове законодавство. Податкове та митне законодавство 
України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Від-
повідні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього за-
конодавства керівництвом Банку у зв’язку з діяльністю Банку та 
операціями в рамках цієї діяльності.

Податкові органи можуть займати більш наполегливу позицію 
у своєму тлумаченні законодавства та податкових розрахунків, 
тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не 
заперечувались, можуть бути оскаржені.

У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми по-
датків, штрафів та пені. Податкові органи можуть перевіряти 
податкові питання у фінансових періодах протягом трьох кален-
дарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка 
може стосуватися довших періодів.

Зобов’язання по капітальних витратах. Станом на 31 грудня 2008 
року Банк мав капітальні зобов’язання, передбачені контракта-
ми, щодо приміщень та обладнання на загальну суму 63 тисячі 
доларів США (у 2007 році – 363 тисячі доларів США), а також на 
загальну суму 200 тисяч доларів США (у 2007 році – 162 тисячі 
доларів США) щодо програмного забезпечення.

Найсуттєвіша сума (186 тисяч доларів США) – це зобов’язання 
Банку за договором з іноземною компанією Quipu GmbH. Пред-
метом договору є розробка та встановлення програмного забез-
печення “CustomWare.Net”, що було впроваджене у 2008 році 
замість програмного забезпечення Scrooge.

Банк вже виділив ресурси, необхідні для виконання цих 
зобов’язань. Керівництво Банку вважає, що майбутні чисті дохо-
ди та фінансування будуть достатніми для покриття цих та поді-
бних зобов’язань.

Зобов’язання за оперативною орендою. У разі, коли Банк висту-
пає орендарем, майбутні мінімальні виплати за нескасовуваною 
оперативною орендою є такими:

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 До 1 року 5 073 4 769
 1-5 років 10 078 12 204
 Більше 5 років 1 695 1 724
 Всього зобов’язань за оперативною 
 орендою 16 846 18 697
  
Дотримання фінансових показників. Банк повинен дотримува-
тись певних фінансових показників, які є наслідком, переважно, 
отримання інших позикових коштів. Недотримання цих фінан-
сових показників може призвести до негативних наслідків для 
Банку, серед яких підвищення вартості позикових коштів та ого-
лошення дефолту.

Такі фінансові показники визначені у договорах з Чорномор-
ським банком торгівлі та розвитку (ЧБТР), Управляючою компа-
нією «Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд», Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою 
корпорацією (IFC), Кредитанштальт вюр Відерафбау (“KfW”), 
Американською корпорацією з підтримки інвестицій за кордо-
ном (OPIC) та фондом «респонсАбіліті СІКАВ (Люкс)» .

Зокрема, Банк повинен утримувати на певному рівні коефіцієнт 
достатності капіталу, зваженого з урахуванням ризику, співвід-
ношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань, 
співвідношення максимальної суми кредитування одного пози-
чальника до капіталу, співвідношення невідповідності строків 
погашення активів та зобов’язань до капіталу, норматив розриву 
між активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, частку не-
погашених кредитів понад 10 000 євро та норматив кредитуван-
ня групи позичальників.

Стосовно фінансових вимог за кредитним договором з ЧБТР, ста-
ном на 31 грудня 2008 року Банк не дотримувався вимог щодо 
співвідношення операційних витрат до операційних результа-
тів до вирахування резервів на покриття збитків за кредита-
ми та співвідношення ліквідних активів до короткострокових 
зобов’язань.

Стосовно фінансових вимог за кредитним договором з ЄБРР, ста-
ном на 31 грудня 2008 року Банк не дотримувався вимог щодо 
співвідношення максимальної суми кредитів, виданих одному 
позичальнику або групі позичальників, до капіталу, співвідно-
шення кредитів, отриманих від ЄБРР, до загальної суми капіталу 
Банку та співвідношення ліквідних активів до короткострокових 
зобов’язань.

Стосовно фінансових вимог за кредитним договором з IFC ста-
ном на 31 грудня 2008 року Банк не дотримувався вимог щодо 
співвідношення суми десяти найбільших кредитів до капіталу; 
співвідношення невідповідності строків погашення активів та 
зобов’язань до капіталу, співвідношення максимальної суми кре-
дитів, виданих одному позичальнику або групі позичальників, до 
капіталу, нормативу розриву між активами та зобов’язаннями в 
іноземній валюті та частки непогашених кредитів понад 10 000 
євро.

Стосовно фінансових вимог за кредитним договором з KfW ста-
ном на 31 грудня 2008 року KfW має право збільшити вартість 
позикових коштів або оголосити дефолт, якщо Банк розпочне 
переговори з одним або декількома іншими кредиторами (крім 
KfW) з приводу відмови кредитора від права вимоги щодо невре-
гульованих зобов’язань.

Стосовно фінансових вимог за кредитними договорами з OPIC 
станом на 31 грудня 2008 року Банк не дотримувався нормативу 
кредитування групи позичальників, співвідношення невідповід-
ності строків погашення активів та зобов’язань до капіталу та 
співвідношення розриву між активами та зобов’язаннями в іно-
земній валюті до капіталу.

Фінансові вимоги, яких Банк зобов’язаний дотримуватись за 
умовами договору з Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд та фон-
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дом «респонсАбіліті СІКАВ (Люкс)», передбачають перехресний 
дефолт у разі недотримання Банком фінансових показників за 
договорами з іншими кредиторами. 

Це недотримання Банком фінансових показників за кредитними 
договорами дає зазначеним вище кредиторам юридичне право 
вимагати дострокове погашення кредитів. Банк направив своїм 
контрагентам листи, в яких повідомив про недотримання фінан-
сових показників станом на 31 грудня 2008 року і звернувся з 
проханням надати відповідну відмову від права вимоги. 

Станом на дату випуску цієї фінансової звітності Банк отримав 
підтвердження відмови від права оголошення дефолту від сво-
їх контрагентів за відповідними кредитними договорами. Див. 
Примітку 34.

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. Головною метою цих 
інструментів є забезпечення надання грошових коштів клієнту 
на його вимогу. Гарантії та акредитиви “стендбай”, які являють 
собою безвідкличні гарантії того, що Банк здійснить платежі на 
користь третіх сторін у випадку невиконання клієнтами своїх 
зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що і кредити. 
Документарні та товарні акредитиви, що являють собою письмо-
ві зобов’язання Банку за дорученням своїх клієнтів, які уповно-
важують треті сторони вимагати від Банку оплати у встановлених 
сумах відповідно до конкретних умов, забезпечуються партіями 
товару, до яких вони відносяться, або грошовими депозитами, 
отже, мають менший рівень ризику, ніж кредити. 

Зобов’язання щодо надання кредитів являють собою неви-
користані суми, призначені для кредитування у формі креди-
тів, гарантій та акредитивів. Стосовно кредитного ризику за 
зобов’язаннями щодо надання кредитів Банк наражається на 
потенційні збитки в загальній сумі невикористаних зобов’язань. 
Проте можлива сума збитків є меншою за загальну суму невико-
ристаних зобов’язань, оскільки виконання більшості зобов’язань 
щодо надання кредитів залежить від дотримання клієнтами пев-
них кредитних стандартів. Банк відстежує строки до погашення 
зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки більш довгостро-
кові зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредит-
ним ризиком, ніж короткострокові. Непогашені зобов’язання, 
пов’язані з кредитуванням, були такими:

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Імпортні акредитиви 833 -
 Гарантії надані 1 617 3 247
 Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням 2 450 3 247
   
Загальна сума невиконаних акредитивів та гарантій за угодою 
необов’язково являє собою майбутні вимоги грошових коштів, 
оскільки строк дії таких фінансових інструментів може закінчи-
тися без надання фінансування. Крім того, станом на 31 грудня 
2008 року безвідкличні зобов’язання Банку за наданими гаран-
тіями забезпечені грошовими депозитами у сумі 1 249 тисяч 
доларів США (у 2007 році –  371 тисяча доларів США). Імпортні 
акредитиви є на 100% покритими заблокованими сумами на по-
точних рахунках клієнтів. Див. Примітку 14.

Станом на 31 грудня 2008 року усі зобов’язання з надання кре-
дитів є відкличними і становлять 3 531 тисячу доларів США (на 31 
грудня 2007 року – всі були відкличними і становили 4 779 тисяч 
доларів США).

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, деноміновані у таких 
валютах:

  2008 рік 2007 рік 
 У тисячах доларів США (долар США 
 є валютою подання, Примітка 3)
 Українські гривні 481 2 551
 Долари США 83 6
 Євро 1 886 649
 Інші валюти - 41
 Всього 2 450 3 247
   
Активи, надані в заставу, та активи з обмеженим використан-
ням. Станом на 31 грудня 2008 року та 31 грудня 2007 року 
Банк не надавав у заставу жодних активів, крім дебіторської 
заборгованості за контрактами валютного свопу, що передані 
у забезпечення кредиторської заборгованості. У балансі визна-
на лише чиста позиція. Загальна сума активів, що забезпечують 
зобов’язання за такими договорами, є такою:

Крім цього, обов’язкові залишки грошових коштів у Національ-
ному банку України у сумі 4 923 тисячі доларів США (на 31 грудня 
2007 року – 7 599 тисяч доларів США) являють собою обов’язкові 
резервні депозити, які Банк не може використовувати для фінан-
сування своєї повсякденної діяльності (див. Примітку 7).

30. Похідні фінансові інструменти

Похідні фінансові інструменти за валютообмінними контракта-
ми, з якими Банк проводить операції, являють собою контракти 
валютного свопу, що укладаються з іншими банками на поза-
біржовому ринку на індивідуальних договірних умовах. Похідні 
фінансові інструменти мають або потенційно вигідні умови (і є 
активами), або потенційно невигідні умови (і є зобов’язаннями) 
в результаті коливань процентних ставок на ринку та курсів об-
міну валют, пов’язаних з цими інструментами. Загальна спра-
ведлива вартість похідних фінансових інструментів може час від 
часу значно змінюватися.

Справедливу вартість на звітну дату дебіторської або кредитор-
ської заборгованості за контрактами валютного свопу, укладе-
ними Банком, у розрізі валют наведено у таблиці нижче. До та-
блиці включено контракти з датою розрахунків після відповідної 

   2008 рік  2007 рік
  Активи у заставі Відповідне зобов’язання Активи у заставі Відповідне зобов’язання 
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Загальна сума дебіторської заборгованості за контрактами валютного свопу 27 777 26 570 27 350 27 247
 Всього 27 777 26 570 27 350 27 247
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звітної дати; суми за цими угодами показано розгорнуто – до 
взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному контрагенту. Ці 
угоди мають короткостроковий характер.

Кредитний ризик обмежений сумою 1 266 тисяч доларів США, 
оскільки кредиторська заборгованість за контрактами валют-
ного свопу забезпечена дебіторською заборгованістю за цими 
контрактами.

31. Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових інструментів станом на  
31 грудня 2008 року є такою: 

  Прим.  2008 рік  2007 рік
   Контракти з позитивною Контракти з негативною Контракти з позитивною Контракти з негативною
   справедливою вартістю справедливою вартістю справедливою вартістю справедливою вартістю
  У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Валютні свопи: справедлива вартість 
 на звітну дату: 27     
   (4 862) (3 099) - -
   (18 609) - (14 402) (12 844)
   19 737 - 11 039 7 806
   5 000 3 040 3 500 5 005
 Чиста справедлива вартість валютних свопів  1 266 (59) 137 (33)

Справедлива вартість за методом оцінки:
Загальна 

справедлива 
вартість

Балансова 
вартість

Котиру-
вання на 

активному 
ринку

Методики 
оцінки, які у 

якості базових 
даних викорис-

товують дані 
з відкритих 

ринків

Методики 
оцінки із 
значним 
обсягом 

даних, які не 
є вільнодос-

тупними
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
ФІНАНСОВІ активи
Грошові кошти та їх еквіваленти - 34 849 - 34 849 34 849

Грошові кошти у касі - 12 343 - 12 343 12 343
Залишок на рахунку в НБУ (крім обов’язкових 
резервів) - 2 199 - 2 199 2 199

Обов’язкові резерви в НБУ - 4 923 - 4 923 4 923
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» в 
інших банках - 15 384 - 15 384 15 384

Кредити та аванси клієнтам - 353 537 - 353 537 357 382
Кредити фізичним особам – приватним підприємцям - 253 993 - 253 993 257 011
Кредити юридичним особам - 54 540 - 54 540 55 179
Кредити на потреби бізнесу, забезпечені іпотекою - 28 227 - 28 227 28 282
Кредити фізичним особам – споживчі кредити - 11 845 - 11 845 11 978
Іпотечні кредити на придбання житлової нерухомості  4 932 - 4 932 4 932

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу - - 131 131 131
Інші фінансові активи - 1 381 - 1 381 1 381

Похідні фінансові активи - 1 266 - 1 266 1 266
Інші фінансові активи - 115 - 115 115

Всього ФІНАНСОВИХ активів 389 767 131 389 898 393 743

ФІНАНСОВІ зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками - 94 - 94 94

Короткострокові депозити інших банків - 94 - 94 94
Кошти клієнтів - 174 189 - 174 189 174 936

Поточні/розрахункові рахунки юридичних осіб - 19 630 - 19 630 19 630
Строкові депозити юридичних осіб - 7 524 - 7 524 7 737
Поточні рахунки/рахунки до запитання фізичних 
осіб - 11 964 - 11 964 11 964

Строкові депозити фізичних осіб - 116 618 - 116 618 117 152
Ощадні рахунки фізичних осіб - 18 453 - 18 453 18 453

Випущені боргові цінні папери 6 905 - - 6 905 7 131
Інші позикові кошти - 189 794 - 189 794 190 189
Субординований борг - 15 630 - 15 630 14 047
Інші фінансові зобов’язання - 702 - 702 702

Похідні фінансові зобов’язання - 59 - 59 59
Інші фінансові зобов’язання - 643 - 643 643

Всього ФІНАНСОВИХ зобов’язань 6 905 380 409 - 387 314 387 099

- кредиторської заборгованості в гривнях 
при розрахунку (-)
- кредиторської заборгованості в доларах 
США при розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості в євро при 
розрахунку (+)
- дебіторської заборгованості в доларах 
США при розрахунку (+)
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Справедлива вартість фінансових інструментів станом на  
31 грудня 2007 року є такою: 

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінан-
совий інструмент при здійсненні поточної операції між двома 
непов’язаними зацікавленими сторонами, за винятком випадків 
примусового продажу або ліквідації. Найкращим підтверджен-
ням справедливої вартості є ціна, за якою фінансовий інструмент 
котирується на активному ринку. Справедливу вартість фінансо-
вих інструментів, щодо яких були відсутні ринкові котирування, 
Банк визначав із використанням методик оцінки. Як зазначено у 
Примітці 4, у більшості випадків застосування методик оцінки не 
вимагало припущень, що не підкріплені ринковими даними. 

Справедлива вартість за методом оцінки:
Загальна 

справедлива 
вартість

Балансова 
вартість

Котиру-
вання на 

активному 
ринку

Методики 
оцінки, які у 

якості базових 
даних викорис-

товують дані 
з відкритих 

ринків

Методики 
оцінки із 
значним 
обсягом 

даних, які не 
є вільнодос-

тупними
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
ФІНАНСОВІ активи
Грошові кошти та їх еквіваленти - 35 431 - 35 431 35 431

Грошові кошти у касі - 14 238 - 14 238 14 238
Залишок на рахунку в НБУ (крім обов’язкових 
резервів) - 5 238 - 5 238 5 238

Обов’язкові резерви в НБУ - 7 599 - 7 599 7 599
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» в 
інших банках - 8 356 - 8 356 8 356

Кредити та аванси клієнтам - 7 807 - 7 807 7 807
Кредити фізичним особам – приватним підприємцям 7 807 - 7 807 7 807
Кредити юридичним особам - 377 190 - 377 190 379 311
Кредити на потреби бізнесу, забезпечені іпотекою - 277 746 - 277 746 279 308
Кредити фізичним особам – споживчі кредити - 65 238 - 65 238 65 605
Іпотечні кредити на придбання житлової нерухомості - 14 757 - 14 757 14 840

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу - - 50 50 50
Інвестиційні цінні папери, що утримуються до 
погашення 6 003 - - 6 003 6 003

Інші фінансові активи - 137 - 137 137
Похідні фінансові активи - 137 - 137 137

Всього ФІНАНСОВИХ активів 6 003 420 565 50 426 618 428 739

ФІНАНСОВІ зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками - 16 977 - 16 977 16 977

Короткострокові депозити інших банків - 16 977 - 16 977 16 977
Кошти клієнтів - 220 587 - 220 587 220 587

Поточні/розрахункові рахунки юридичних осіб - 30 202 - 30 202 30 202
Строкові депозити юридичних осіб - 6 389 - 6 389 6 389
Поточні рахунки/рахунки до запитання фізичних 
осіб - 15 433 - 15 433 15 433

Строкові депозити фізичних осіб - 138 843 - 138 843 138 843
Ощадні рахунки фізичних осіб - 29 720 - 29 720 29 720

Випущені боргові цінні папери 45 508 - - 45 508 45 866
Інші позикові кошти - 118 037 - 118 037 118 633
Субординований борг - 10 725 - 10 725 10 801
Інші фінансові зобов’язання - 183 - 183 183

Похідні фінансові зобов’язання - 33 - 33 33
Інші фінансові зобов’язання - 150 - 150 150

Всього ФІНАНСОВИХ зобов’язань 45 508 366 509 - 412 017 413 047
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Розрахункова справедлива вартість інструментів із плаваючою 
процентною ставкою, які не котируються на активному ринку, 
дорівнює їх балансовій вартості. Розрахункова справедлива 
вартість інструментів, які розміщуються за фіксованою про-
центною ставкою і не мають ринкових котирувань, базується 
на розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоках, 
дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок 
для нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик 
та строк до погашення. Ставки дисконтування, що використову-
ються, залежать від валюти та строку погашення інструменту, а 
також від кредитного ризику контрагента та є такими:

 

Як описано у Примітці 4, Банк визначає справедливу вартість ва-
лютних свопів, які не торгуються на активному ринку, із викорис-
танням оціночної методики дисконтованих грошових потоків. 
Загальна сума чистого прибутку від зміни справедливої вартос-
ті, визначена із використанням методик оцінки і відображена у 
звіті про фінансові результати, складає 1 207 тисяч доларів США 
(у 2007 році – 104 тисячі доларів США).

  2008 рік 2007 рік 
 Заборгованість інших банків   
 Короткострокові розміщення коштів в інших банках - 8% річних
  
 Кредити та аванси клієнтам   
 Кредити фізичним особам – приватним підприємцям 11,5%-40% річних 12%-29,5% річних
 Кредити юридичним особам 8,5%-35% річних 13%-15% річних
 Кредити на потреби бізнесу, забезпечені іпотекою 14,5%-30% річних 11,5%-25% річних
 Кредити фізичним особам – споживчі кредити 13%-40% річних 11%-29% річних
 Іпотечні кредити на придбання житлової нерухомості 11% річних 11% річних
  
 Інші фінансові активи   
 Похідні фінансові активи  
 - загальна сума коштів до отримання Банком 0,25%-8% річних 4%-4,5% річних
 - загальна сума коштів до виплати Банком 3%-38% річних 5,15%-5,8% річних
 Інші фінансові активи - -
  
 Заборгованість перед іншими банками  
 Короткострокові депозити інших банків - 8,5%-11% річних
  
 Кошти клієнтів  
 Поточні/розрахункові рахунки юридичних осіб - -
 Строкові депозити юридичних осіб 7,5%-18,5% річних 1,5%-14% річних
 Поточні рахунки/рахунки до запитання фізичних осіб - -
 Строкові депозити фізичних осіб 1%-19,5% річних 1%-16,5% річних
 Ощадні рахунки фізичних осіб - -
  
 Випущені боргові цінні папери 21,8% річних 13,9% річних
  
 Інші позикові кошти 7,4%-7,8% річних 8,23%-8,78% річних
  
 Субординований борг 7,2% річних 10,1% річних

 Інші фінансові зобов’язання   
 Похідні фінансові зобов’язання  
 - загальна сума коштів до отримання Банком 5%-10% річних 1,5%-4,5% річних
 - загальна сума коштів до виплати Банком 15%-33,75% річних 5,1%-6,5% річних
 Інші фінансові зобов’язання - -
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 32.  Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки

Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів: (а) кре-
дити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи для 
подальшого продажу; (в) фінансові активи, що утримуються до 
погашення та (г) фінансові активи, що обліковуються за спра-
ведливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий ре-
зультат. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, по-
діляються на дві категорії: (і) активи, включені до цієї категорії 
при початковому визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії 
призначених для торгівлі. Нижче в таблиці показане вивірення 
класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 
31 грудня 2008 року:

Станом на 31 грудня 2008 року та 31 грудня 2007 року всі фі-
нансові зобов’язання Банку, крім похідних фінансових інстру-
ментів, обліковуються за амортизованою вартістю. Похідні фі-
нансові інструменти (Примітка 30) відносяться до категорії за 
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий 
результат.

Кредити та 
дебіторська 

заборгованість

Активи для 
подальшого 

продажу

Активи за 
справедливою 

вартістю, зміни 
якої відносяться 

на фінансовий 
результат

Всього

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

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти 34 849 - 34 849
Заборгованість інших банків - - - -
- Короткострокові розміщення коштів в інших 
банках - - - -

Кредити та аванси клієнтам 357 382 - - 357 382
- Кредити фізичним особам – приватним 
підприємцям 257 011 - - 257 011

- Кредити юридичним особам 55 179 - - 55 179
- Кредити на потреби бізнесу, забезпечені іпотекою 28 282 - - 28 282
- Кредити фізичним особам – споживчі та інші 
кредити 11 978 - - 11 978

- Іпотечні кредити на придбання житлової 
нерухомості 4 932 - - 4 932

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу - 131 - 131
Похідні фінансові активи - - 1 266 1 266
Інші фінансові активи 115 - - 115

ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ 392 346 131 1 266 393 743

НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 17 899

ВСЬОГО АКТИВІВ 411 642

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 878



Нижче в таблиці показане вивірення класів фінансових активів 
з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 2007 року:

33. Операції з пов’язаними сторонами

Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони зна-
ходяться під спільним контролем, або якщо одна з них має мож-
ливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив при 
прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду 
кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини 
між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відно-
син, а не лише їх юридичній формі.

Станом на 31 грудня 2008 року залишки по операціях з 
пов’язаними сторонами були такими:

   Материнська Інші значні  Компанії під Ключовий Інші 
   компанія акціонери спільним управлінський пов’язані
     контролем персонал сторони
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Кореспондентські рахунки в інших банках 
 (процентна ставка за угодами: 0,0%) - - 136 - -
 Загальна сума кредитів та авансів клієнтам 
 (процентна ставка за угодами: 10-16%) - - - 370 -
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу - - 99 - -
 Похідні фінансові активи - - 1 080 - -
 Інші активи - 100 - - -
 Кошти клієнтів 
 (процентна ставка за угодами: 3%-17%) - - - 99 31
 Інші позикові кошти 
 (процентна ставка за угодами: 2,5%- 9,47%) 46 509 48 124 - - 34 683
 Інші зобов’язання 72 - 1 23 -
 Субординований борг 
 (процентна ставка за угодами: 7,10 % -10%) 14 047 - - - -

Кредити та 
дебіторська 

забор-
гованість

Активи для 
подальшого 

продажу

Активи за 
справед-

ливою 
вартістю, 

зміни якої 
відно-

сяться на 
фінансовий 

результат

Активи, 
що утри-

муються до 
погашення

Всього

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 431 - - - 35 431
Заборгованість інших банків 7 807 - - - 7 807
- Короткострокові розміщення коштів в інших 
банках 7 807 - - - 7 807
Кредити та аванси клієнтам 379 311 - - - 379 311
- Кредити фізичним особам – приватним 
підприємцям 279 308 - - - 279 308
- Кредити юридичним особам 65 605 - - - 65 605
- Кредити на потреби бізнесу, забезпечені іпотекою 14 840 - - - 14 840
- Кредити фізичним особам – споживчі та інші 
кредити 15 620 - - - 15 620
- Іпотечні кредити на придбання житлової 
нерухомості 3 938 - - - 3 938

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу - 50 - - 50
Інвестиційні цінні папери, що утримуються до 
погашення - - - 6 003 6 003
Похідні фінансові активи - - 137 - 137

ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ 422 549 50 137 6 003 428 739

НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 25 307

ВСЬОГО АКТИВІВ 454 046
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Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними 
сторонами за 2008 рік:

Нижче наведені сукупні суми, надані пов’язаним сторонам  
і повернуті ними протягом 2008 року:

Станом на 31 грудня 2007 року залишки по операціях  
з пов’язаними сторонами були такими:

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

   Материнська Інші значні  Компанії під Ключовий Інші 
   компанія акціонери спільним управлінський пов’язані
     контролем персонал сторони
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Процентний дохід - - - 23 -
 Процентні витрати 5 681 2 938 454 6 947
 Комісійні витрати - 14 - - -
 Адміністративні та інші операційні витрати, крім 
 винагороди ключового управлінського персоналу 1 595 - 351 - 233
 - в тому числі управлінські послуги 1 331 - - - 233

   Материнська Інші значні  Компанії під Ключовий Інші 
   компанія акціонери спільним управлінський пов’язані
     контролем персонал сторони
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Суми, надані пов‘язаним сторонам за період - - - 492 -
 Суми, повернуті пов‘язаними сторонами за період - - - 283 -

   Материнська Інші значні  Компанії під Ключовий Інші 
   компанія акціонери спільним управлінський пов’язані
     контролем персонал сторони
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Кореспондентські рахунки в інших банках 
 (процентна ставка за угодами: 0,25% - 0,5%) - - 66 - -
 Загальна сума кредитів та авансів клієнтам 
 (процентна ставка за угодами: 10%) - - - 168 -
 Інші активи - - 10 - -
 Заборгованість перед іншими банками (процентна ставка за угодами: 8,9%) - - 4 029 - -
 Кошти клієнтів (процентна ставка за угодами: 3%-14%) - - - 36 204
 Інші позикові кошти 
 (процентна ставка за угодами: 7,50%- 9,47%) 51 172 39 366 - - 3 253
 Інші зобов’язання 106 - - 15 -
 Субординований борг 
 (процентна ставка за угодами: 9,69 % -10%) 10 801 - - - -

   Материнська Інші значні  Компанії під Ключовий Інші 
   компанія акціонери спільним управлінський пов’язані
     контролем персонал сторони
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Процентний дохід - - 1 13 -
 Процентні витрати 3 828 2 735 29 5 13
 Комісійні витрати - 54 - - -
 Адміністративні та інші операційні витрати, крім 
 винагороди ключового управлінського персоналу 155 - 222 - 1 561
 - в тому числі управлінські послуги - - - - 1 561

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 880



Нижче наведені сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і 
повернуті ними протягом 2007 року:

У 2008 році винагорода провідного управлінського персоналу 
складалася із заробітної плати, премій та інших короткостро-
кових компенсацій загальною сумою 646 тисяч доларів США (у 
2007 році – 678 тисяч доларів США), включаючи соціальне стра-
хування та внески до пенсійного фонду в сумі 90 тисяч доларів 
США (у 2007 році – 101 тисяча доларів США).

Резерв оплати відпусток провідного управлінського персоналу 
станом на 31 грудня 2008 року складає 23 тисячі доларів США (у 
2007 році – 15 тисяч доларів США).

34. Події після звітної дати

12 лютого 2009 року міжнародна рейтингова агенція Fitch 
Ratings понизила довгостроковий рейтинг дефолту емітента 
України в іноземній та національній валюті з ‘B+’ до ‘B’. Це відо-
бражає підвищення рівня ризику банківської та валютної кризи 
в Україні внаслідок посилення тиску на фінансову систему. Про-
гноз за обома рейтингами дефолту емітента негативний. Агенція 
Fitch Ratings понизила також максимальне значення рейтингу 
країни з ‘B+’ до ‘B’. 

24 квітня 2009 року інвестиційний фонд WNISEF (США), власник 
20% акцій ЗАТ «ПроКредит Банк», вийшов зі складу акціонерів 
Банку відповідно до договору, підписаного раніше з іншим акціо-
нером, ProCredit Holding AG (Німеччина), який придбав усю част-
ку WNISEF у капіталі Банку. В результаті цього придбання акцій 
ProCredit Holding AG збільшила свій контрольний пакет і володіє 
80% акцій Банку з правом голосу. Відповідний дозвіл Національ-
ного банку України на здійснення цієї операції був отриманий 
своєчасно у встановленому порядку. Після змін у складі акціоне-
рів структура ухваленого акціонерного капіталу Банку є такою:

•	 Європейський	банк	реконструкції	та	розвитку	–	19,999%	акці-
онерного капіталу, 162 916 акцій з правом голосу

•	 ProCredit	Holding	AG	–	80,001%	акціонерного	капіталу,	251	688	
акцій з правом голосу.

Збільшення капіталу на 77 000 тисяч гривень (10 000 тисяч до-
ларів США) було затверджене акціонерами Банку на річних 
загальних зборах акціонерів 28 квітня 2009 року, що забезпе-
чило формування ухваленого акціонерного капіталу на рівні  
227 004 тисячі гривень (29 481 тисяча доларів США). Збільшення 
капіталу здійснюватиметься за рахунок додаткових внесків чин-
них акціонерів через закрите розміщення нових акцій за поточ-
ною номінальною вартістю, додаткова емісія яких спрямована на 
збільшення ліквідності Банку та підвищення його кредитного по-
тенціалу. Результати розміщення акцій серед акціонерів та зміни 
у Статуті Банку із зазначенням нової суми акціонерного капіталу 
підлягають затвердженню на наступних зборах акціонерів, за-
планованих на червень 2009 року. Крім того, річні збори акціо-
нерів затвердили Кредитанштальт вюр Відерафбау (KfW, Німеч-
чина) потенційним інвестором та майбутнім акціонером Банку.

На дату випуску цієї фінансової звітності Банк отримав відмови 
від права вимоги від Чорноморського банку торгівлі та розвитку, 
Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної 
фінансової корпорації та Американської корпорації з підтримки 
інвестицій за кордоном за відповідними кредитними договора-
ми, укладеними з цими контрагентами. Див. Примітку 29.
 
 

   Материнська Інші значні  Компанії під Ключовий Інші 
   компанія акціонери спільним управлінський пов’язані
     контролем персонал сторони
 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) 
 Суми, надані пов‘язаним сторонам за період - - - 183 -
 Суми, повернуті пов‘язаними сторонами за період - - - 173 - 
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Головний офіс

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

Відділення

Київ 1
Вул. Павлівська 26/41, 
01135, Київ
Тел.:  (044) 538 09 00
Факс: (044) 501 56 86 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 2
Вул. Артема 10, 
04053, Київ 
Тел.:  (044) 272 64 99
Факс: (044) 272 64 98
cs@procreditbank.com.ua

Київ 3 
Вул. Героїв Сталінграду 24-А, 
04210, Київ
Тел.:  (044) 585 86 26
Факс: (044) 585 86 29
cs@procreditbank.com.ua

Київ 4
Пр. Бажана 26,
02140, Київ
Тел.:  (044) 585 86 10
Факс: (044) 585 86 13
cs@procreditbank.com.ua

Київ 5 
Вул. Боженка 86, 
03150, Київ 
Тел.:  (044) 490 60 40
Факс: (044) 490 60 41
cs@procreditbank.com.ua

Київ 6
Пр. Перемоги 103, 
03115, Київ
Тел.:  (044) 585 86 05
Факс: (044) 585 86 05
cs@procreditbank.com.ua

Київ 7 
Вул. Ентузіастів 25, 
02154, Київ 
Тел.:  (044) 585 86 31
Факс: (044) 585 86 32
cs@procreditbank.com.ua

Київ 8
Вул. Червоноармійська 24, 
01004, Київ
Тел.:  (044) 536 93 61 
Факс: (044) 536 93 63 
cs@procreditbank.com.ua

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

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

Київ 11
Вул. Тулузи 3-Б, 
03170, Київ
Тел.:  (044)  585 85 91 
Факс: (044) 585 85 96 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 12
Вул. Січневого Повстання 3,
01010, Київ
Тел.:  (044) 585 85 95 
Факс: (044) 585 85 95
cs@procreditbank.com.ua

Київ 13
Вул. Васильківська 6, 
03040, Київ
Тел.:  (044) 585 86 00 
Факс: (044) 585 86 03 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 14
Вул. Сагайдачного 41, 
04070, Київ 
Тел.:  (044) 538 08 55 
Факс: (044) 585 86 37 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 15
Вул. Басейна 17, 
01004, Київ 
Тел.:  (044) 585 86 41 
Факс: (044) 585 86 43 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 16
Вул. Саксаганського 120, 
01032, Київ
Тел.:  (044) 585 86 50 
Факс: (044) 585 86 57 
cs@procreditbank.com.ua 

Київ 17
Вул. Малишка 25/1, 
02206, Київ
Тел.:  (044) 585 30 00 
Факс: (044) 585 86 48 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 18
Вул. Празька 3, 
02090, Київ
Тел.: (044) 585 35 00
Факс: (044) 585 86 38
cs@procreditbank.com.ua

Київ 19
Пр.  Перемоги 98/2, 
03062, Київ
Тел.: (044) 538 08 43
Факс: (044) 538 08 44
cs@procreditbank.com.ua

Київ 20
Вул. Пимоненка 13, 
04050, Київ
Тел.: (044) 585 86 76
Факс: (044) 585 85 98
cs@procreditbank.com.ua

Біла Церква 1
Бул. 50-річчя Перемоги 15, 
09117, Біла Церква, 
Тел.: (04463) 902 72
Факс: (04463) 902 75
cs@procreditbank.com.ua

Біла Церква 2
Бул. 50-річчя Перемоги 137, 
09113, Біла Церква, 
Тел.: (04463) 444 50
Факс: (04463) 444 50
cs@procreditbank.com.ua

Біла Церква 3 
Вул. Леваневського 46, 
09108, Біла Церква 
Тел.: (04463) 443 84
Факс: (04463) 443 90
cs@procreditbank.com.ua

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

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

Дніпродзержинськ 
Пр. Леніна 49, 
51900, Дніпродзержинськ
Тел.:  (0569) 55 09 09
Факс: (0562) 50 09 05
cs@procreditbank.com.ua

Дніпропетровськ 1
Вул. Карла Лібкнехта 4-А, 
49000, Дніпропетровськ
Тел.:  (056) 770 77 10 
Факс: (056) 770 77 10
cs@procreditbank.com.ua

Дніпропетровськ 2
Пр. ім. газети “Правда” 12,
49081, Дніпропетровськ
Тел.:  (0562) 34 92 22  
Факс: (0562) 34 92 22
cs@procreditbank.com.ua

Дніпропетровськ 3
Вул. Карла Маркса 121, 
49038, Дніпропетровськ
Тел.:  (056) 377 92 60 
Факс: (056) 377 92 63
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 1
Вул. Червоноармійська 34, 
83086, Донецьк
Тел.:  (062) 345 32 00 
Факс: (062) 345 32 06 
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 2
Вул. Пушкіна 23, 
83055, Донецьк
Тел.:  (062) 348 36 00
Факс: (062) 348 36 06
cs@procreditbank.com.ua

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

Донецьк 4
Пр. Шевченка 67,
83017, Донецьк
Тел.:  (062) 349 33 40
Факс: (062) 349 33 38
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 5
Вул. Артема 282, 
83018, Донецьк
Тел.:  (062) 348 85 00 
Факс: (062) 348 84 96 
cs@procreditbank.com.ua

Запоріжжя 1
Пр. Леніна 62, 
69063, Запоріжжя
Тел.:  (061) 220 41 81 
Факс: (061) 220 41 91 
cs@procreditbank.com.ua
 
Запоріжжя 2
Пр. Леніна 190, 
69035, Запоріжжя
Тел.:  (061) 220 60 71 
Факс: (061) 220 95 57 
cs@procreditbank.com.ua

Запоріжжя 3
Вул. Металургів 5, 
69032, Запоріжжя 
Тел.:  (061) 220 01 11 
Факс: (061) 220 94 40 
cs@procreditbank.com.ua

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

Контактна інформація
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Коломия
Вул. Стуса 2, 
78200, Коломия
Тел.:  (03433) 478 15
Факс: (03433) 478 27
cs@procreditbank.com.ua

Краматорськ
Вул. Соціалістична 54, 
84300, Краматорськ
Тел.:  (0626) 42 34 06
Факс: (0626) 42 34 10
cs@procreditbank.com.ua

Кременчук
Вул. Леніна 31, 
39600, Кременчук
Тел.:  (0536) 76 07 50
Факс: (0536) 76 07 52
cs@procreditbank.com.ua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мелітополь
Пр. Б. Хмельницького 24/1, 
72312, Мелітополь
Тел.:  (0619) 44 08 52
Факс: (0619) 44 08 56
cs@procreditbank.com.ua  

Миколаїв
Вул. Пушкінська 17-А, 
54029, Миколаїв
Тел.:  (0512) 53 08 50 
Факс: (0432) 53 08 52 
cs@procreditbank.com.ua

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

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

Одеса 3
Вул. Корольова 33, 
65113, Одеса
Тел.:  (048) 784 16 95
Факс: (048) 719 50 73
cs@procreditbank.com.ua

Одеса 4
Дніпропетровська дорога 98, 
65117, Одеса 
Тел.:  (048) 779 55 60
Факс: (048) 779 55 62
cs@procreditbank.com.ua

Полтава 1
Вул. Котляревського 19/10, 
36000, Полтава 
Тел.:  (0532) 50 36 93
Факс: (0532) 50 62 03
cs@procreditbank.com.ua

Полтава 2
Вул. 23-го Вересня 13, 
36023, Полтава
Тел.:  (0532) 57 97 00
Факс: (0532) 57 97 11
cs@procreditbank.com.ua

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

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

Сімферополь 1
Вул. Леніна 1, 
95000, Сімферополь
Тел.:  (0652) 54 71 80
Факс: (0652) 54 71 77
cs@procreditbank.com.ua

Сімферополь 2
Пр. Гагаріна 17, 
95026, Сімферополь 
Тел.:  (0652) 55 14 00
Факс: (0652) 55 14 01
cs@procreditbank.com.ua

Слов’янськ 
Вул. Юних Комунарів 80, 
84122, Слов’янськ 
Тел.:  (06262) 3 41 74  
Факс: (06262) 2 62 11 
cs@procreditbank.com.ua
 
Суми 1
Вул. Кірова 6, 
40030, Суми
Тел.:  (0542) 67 57 20
Факс: (0542) 21 44 59
cs@procreditbank.com.ua

Суми 2
Вул. Горького 5-А, 
40030, Суми 
Тел.:  (0542) 67 17 50
Факс: (0542) 67 17 52
cs@procreditbank.com.ua

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

Харків 1
Вул. Петровського 37, 
61024, Харків
Тел.:  (057) 766 95 00
Факс: (057) 719 27 93
cs@procreditbank.com.ua

Харків 2
Вул. Карла Маркса 2/15, 
61052, Харків
Тел.:  (057) 703 94 28
Факс: (057) 703 94 39
cs@procreditbank.com.ua

Харків 3
Пр. Московський 35, 
61003, Харків
Тел.:  (057) 766 48 00
Факс: (057) 717 61 44
cs@procreditbank.com.ua

Харків 4
Вул. 23 Серпня 32/20, 
61072, Харків
Тел.:  (057) 766 38 02
Факс: (057) 703 49 53
cs@procreditbank.com.ua

Харків 5
Вул. Героїв Праці 24, 
61146, Харків 
Тел.:  (057) 766 95 45
Факс: (057) 703 60 88
cs@procreditbank.com.ua

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

Харків 7
Вул. Чернишевського 25, 
61002, Харків
Тел.:  (057) 766 23 50
Факс: (057) 766 23 43
cs@procreditbank.com.ua

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