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Основні показники 

2

     Тис. дол. США Приріст
    2009 2008

Дані балансу
Усього активів  346,481 411,642 -15.8%
Валовий кредитний портфель   270,127 370,646 -27.1%
 Портфель бізнес-кредитів  249,818 346,875 -28.0%
  Кредити до 10 000 дол. США    42,209 87,553 -51.8%
  Кредити від 10 000 до 30 000 дол. США  43,308 65,046 -33.4%
  Кредити від 30 000 до 150 000 дол. США  102,228 130,482 -21.7%
  Кредити від 150 000 доларів США  62,073 63,794 -2.7%
 Портфель сільськогосподарських кредитів   6,113 3,457 76.8%
 Портфель кредитів на поліпшення житлових умов,   3,120 7,784 -59.9%
   із яких кредити на підвищення енергоефективності   1,916 3,501 -45.3%
 Інші кредити  11,076 12,530 -11.6%
Резерви під знецінення кредитів  14,885 13,264 12.2%
Чистий кредитний портфель  255,242 357,382 -28.6%
Зобов’язання перед клієнтами  150,146 174,986 -14.2%
Зобов’язання перед банками та фінансовими організаціями  120,194 143,774 -16.4%
Акціонерний капітал  24,408 23,447 4.1%

Звіт про фінансові результати    
Операційний дохід  23,090 48,200 -52.1%
Операційні витрати  34,153 50,321 -32.1%
Операційний прибуток до оподаткування  -11,063 -2,121 -421.6%
Чистий прибуток  -7,998 -2,039 -292.3%

Ключові коефіцієнти     
Співвідношення витрат і доходів  92.7% 89.2% 
Рентабельність власного капіталу  -33.4% -6.5% 
Коефіцієнт достатності капіталу  12.9% 13.5% 

Операційна статистика     
Кількість кредитів у кредитному портфелі   25,510 45,858 -44.4%
Кількість кредитів, наданих протягом року   5,518 27,508 -79.9%
Кількість кредитів у портфелі  
сільськогосподарських та бізнес-кредитів  20,987 37,361 -43.8%
Кількість депозитних рахунків  121,435 105,656 14.9%
Кількість співробітників   1,417 2,035 -30.4%
Кількість відділень  64 74 -13.5%
 

Обмінний курс станом на 31 грудня:  

2009: 1,00 долар США = 7,985 українських гривень 

2008: 1,00 долар США = 7,7 українських гривень 
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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 ці представники бізнесу 

створюють найбільшу кількість робочих місць та роблять 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 із нашими клієнтами. 

Наші акціонери очікують стабільного прибутку від інвестицій, але не зацікавлені 

в його короткостроковій максимізації. Ми робимо значний внесок у розвиток 

нашого персоналу, намагаючись створити і підтримувати сприятливу 

й ефективну робочу атмосферу, а також забезпечити доброзичливе та 

професійне обслуговування наших клієнтів.
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Місія Лист від Спостережної Ради 

Л и с т  в і д  С п о с т е р е ж н о ї  Ра д и 

Економічна криза, що почалася осінню 2008 року, в 2009 році продовжила свою нестримну ходу, що призвело 
до надзвичайно мінливого курсу української гривні до долара США та зниження валового внутрішнього 
продукту майже на 14% за рік. Посилився тиск на банки, а первісний дефіцит ліквідності швидко 
перетворився на зростаючу проблему якості активів у масштабах усього банківського сектора. 

Українська економіка вирізняється помітною доларизацією, і в цьому відношенні ПроКредит Банк не є 
виключенням: 80% нашого кредитного портфеля деноміновано в доларах США. Тому багато наших бізнес-
клієнтів зіткнулися з двоякою проблемою. По-перше, високий рівень безробіття та зменшення заробітної 
плати призвели до різкого зниження купівельної спроможності населення, а отже, і попиту. По-друге, 
виявилося, що відтоді, як вони взяли кредити в доларах, гривня по відношенню до долара США втратила 
до 64%  своєї вартості. ПроКредит Банк розробив різноманітні засоби виходу із цієї складної ситуації, і 
завдяки тісній взаємодії з клієнтами ми змогли вирішити проблеми з погашенням кредитів для багатьох із 
них. У кінці року ризик кредитного портфеля (кредити, прострочені більш ніж на 90 днів) склав 5,95% від 
сукупного кредитного портфеля. Це чудове досягнення для банку, який працював в Україні в 2009 році. 

Іншим підтвердженням якості нашого кредитного портфеля і надійності нашої технології кредитування 
є той факт, що в 2009 році повністю погасили свої кредити 20 тис. наших клієнтів. У той час як якість 
кредитного портфеля залишається важливим фактором, зростаюче занепокоєння сьогодні викликає дуже 
низький попит на бізнес-кредити. ПроКредит був одним із перших банків, які відновили видачу кредитів після 
заморожування кредитування в банківській системі через брак ліквідності, спричинений масовим зняттям 
коштів із депозитних рахунків: у березні 2009 року ми знов почали видавати кредити. Сьогодні кредити 
набагато доступніші, проте бізнес досі дуже непевний щодо вірогідності оздоровлення економіки в Україні, 
а отже, не виявляє бажання вкладати кошти. Проте ми впевнені в поліпшенні попиту в 2010 році.

У 2009 році низка банків в Україні зазнала стресу, створивши підґрунтя для сумнівів у стійкості фінансової 
системи серед широких верств населення. Багато людей не хотіли довіряти свої кошти банкам, що призвело 
до зменшення сукупного обсягу доларових вкладів на 21,2% за період із жовтня 2008 по грудень 2009 року.  
Незважаючи на цю тенденцію 2009 рік відзначився збільшенням обсягу коштів на багатьох депозитних 
рахунках, відкритих у ПроКредит Банку.      

У кінці року проблема ліквідності була все ще актуальною для багатьох банків, тому ми пропонували 
дуже високі процентні ставки за депозитами. Але такий підхід позбавлений життєздатності, оскільки 
висока вартість депозитів перетворюється на завищену вартість позик, що робить виробничі інвестиції 
менш привабливими. Це погано не тільки для банків; це також унеможливлює відновлення економічного 
зростання.    

Через різкий спад кредитування перед ПроКредит Банком, як і перед багатьма банками, постала проблема 
вжиття заходів у відповідь на зростання витрат на формування резервів та падіння доходів. Тому 
керівництво вирішило консолідувати філіальну мережу шляхом закриття 12 відділень, внаслідок чого 
було скорочено 22% співробітників. Слід відзначити, що в 2009 році банк майже кожного місяця досягав 
позитивного результату операційної діяльності, і зазнав збитків на суму 8 млн доларів США виключно через 
збільшення резервів на покриття можливих втрат від кредитних операцій на 13,8 млн доларів США. 

Задля того щоб зміцнити капітальну базу і продемонструвати установі свою рішучу підтримку, наші 
акціонери збільшили власний капітал банку на 77 млн гривень (8,9 млн доларів США) до 227 млн гривень (28,4 
млн доларів США). Ми закінчили 2009 рік із комфортним рівнем достатності капіталу в 12,9%. 

2009 рік став для ПроКредит Банку Україна роком складних завдань та інтенсивним етапом набуття 
досвіду. Здатність нашої команди швидко адаптуватися до мінливого середовища, приймати раціональні 
рішення у складних умовах та бути відкритими й чесними в спілкуванні із клієнтами за будь-яких обставин, 
зробили Банк ще більш міцною установою. Тому від імені Спостережної Ради дозвольте мені щиро подякувати 
нашому відданому керівництву та співробітникам. 

Аня Лепп, 
Голова Спостережної Ради

1  Національний банк України, www.bank.gov.ua.
2 Там же.

Члени Спостережної

Ради станом на

31 грудня 2009 року:

Аня Лепп

Хелен Александер

Штефан Бовен

Доріс Кьон

Чікако Куно

Члени Правління 

станом на

31 грудня 2009 року 

Зузанне Декер

Віктор Пономаренко

 

Члени Розширеного Правління 

станом на

31 грудня 2009 року

Махмудалі Гусейнов

Ольга Томаш

Дмитро Юденко

Андрій Мойсеєнко               
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ПроКредит Холдинг АГ — це 
материнська компанія гло-
бальної групи, до складу 

якої входять 22 ПроКредит банки. ПроКредит 
Холдинг був заснований у 1998 році під назвою 
Internationale Micro Investitionen AG (IMI) консал-
тинговою компанією IPC, першопрохідцем у галузі 
фінансування розвитку.

ПроКредит Холдинг прагне розширювати доступ 
до фінансових послуг у країнах, що розвивають-
ся, й у країнах із перехідною економікою через 
створення групи банків, які є провідними поста-
чальниками чесних прозорих фінансових послуг 
дрібному, малому та середньому бізнесу, а також 
широким верствам населення. На додаток до за-
доволення потреб своїх дочірніх компаній в акці-
онерному капіталі ПроКредит Холдинг визначає 
напрям розвитку ПроКредит банків, забезпечує 
їх вищим керівництвом та надає підтримку в усіх 
ключових сферах діяльності, у тому числі в банків-
ських операціях, кадровій політиці та управлінні 

ризиками. Він забезпечує реалізацію на рівні гру-
пи корпоративних цінностей, передових методів 
міжнародної банківської практики та принципів 
Другої Базельської угоди, а також відповідність 
стандартам німецьких наглядових органів. 

З моменту заснування банків провідним акціоне-
ром та стратегічним інвестором ПроКредит Хол-
дингу, рушійною силою групи ПроКредит є компа-
нія IPC.

ПроКредит Холдинг — це акціонерне товариство, 
акціями якого володіють інвестори як державно-
го, так і приватного сектора. Крім компаній IPC 
та IPC Invest (інвестиційного інструмента співро-
бітників IPC та групи ПроКредит) акціонерами-
представниками приватного сектора є, зокрема, 
нідерландський фонд DOEN, американський пен-
сійний фонд TIAA-CREF та фонд мікрофінансуван-
ня Омідьяр-Тафтс, швейцарський інвестиційний 
фонд responsAbility.  Акціонери ПроКредит Хол-
дингу, що представляють державний сектор, вклю-

ПроКредит Банк Україна входить до складу групи 
ПроКредит, яку очолює ПроКредит Холдинг — 
компанія-засновник, розташована у Франкфурті-
на-Майні. ПроКредит Холдинг, якому належать 
80% акцій, є мажоритарним власником 
ПроКредит Банку Україна. 

ПроКредит Банк Україна був заснований у січні 
2001 року як Мікрофінансовий банк (МФБ) 
групою орієнтованих на розвиток міжнародних 
інвесторів, які ставили за мету створення 
фінансової установи нового типу, що в соціально-
відповідальний спосіб задовольнятиме потреби 
малого та дрібного бізнесу. Головна його мета 
полягала не в короткостроковій максимізації 
прибутку, а в поглибленні фінансового сектора 
і сприянні 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 Холдинг. Із часом ПроКредит Холдинг 
консолідував структуру власності та управління 
всіх ПроКредит банків, створивши дійсно 
глобальну групу з чітко визначеною структурою 
акціонерів, з тим щоб кожна установа ПроКредит 
мала зиск з усього того передового досвіду, вигід 
та синергізму, що їх передбачає членство в групі.

Поточну структуру акціонерів ПроКредит Банку 
Україна подано нижче. Оплачений акціонерний 
капітал Банку становить сьогодні 28,4 млн 
доларів США.

Вид діяльності

Інвестиційна
Банківська
Банківська

Акціонер
(станом на 31.12.2009)
Про Кредит Холдинг
ЄБРР
KfW**

Усього

Штаб-квартира

Німеччина
Велика Британія
Німеччина

Частка

60%
20%
20%

100%

Оплачений капітал
(у дол. США)*
17 057 378,70

5 685 295,30
5 685 653,57

28 428 327,58

*     Еквівалент капіталу в доларах США розраховується на підставі обмінного курсу Національного банку України, 
що впродовж 2009 року становив у середньому 7,985 українських гривень за 1 долар США. 

** За підсумками року, придбання акцій завершено і KfW має в капіталі Банку частку розміром у 20%. Проте, згідно 
із законодавством України, правовий статус KfW як акціонера АТ «ПроКредит Банк» буде формально визнано після 
реєстрації передачі акцій у реєстрі цінних паперів в Україні. 
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Банк та його акціонери

Th e  B a n k  a n d  i t s  S h a r e h o l d e r sБ а н к  та  й о г о  а к ц і о н е р и

до спільного фінансування та залучення прямих 
іноземних інвестицій із приватного і державно-
го секторів, допомагає мобілізувати внутрішній 
капітал і надає технічну допомогу у відповідних 
сферах.

Німецький державний 
банк розвитку KfW (KfW 
Entwicklungsbank) від імені Фе-
дерального уряду Німеччини 

фінансує реалізацію інвестиційних проектів і на-
дання супутніх консультаційних послуг у країнах, 
що розвиваються, і країнах із перехідною еконо-
мікою. Його ціль полягає в розвитку та розширен-
ні соціально-економічної інфраструктури відпо-
відних країн, а також у вдосконаленні фінансових 
систем за умови збереження природних ресурсів і 
навколишнього середовища. 

Банк розвитку KfW є одним із світових лідерів 
у сфері підтримки мікрофінансування та бере 
участь у фінансових установах, орієнтованих на 
цільову групу малого бізнесу. Банк є частиною 
банківської групи KfW (KfW Bankengruppe), за-
гальний баланс якої станом на 31 грудня 2009 
року складав 400,1 млрд євро. Банківська група  
KfW  належить до десяти найбільших банків Ні-
меччини. Група має рейтинг «ААА» від рейтинго-
вих агентств Moody’s, Standard & Poor’s та Fitch 
Ratings.

чають KfW (Німецький банк розвитку), МФК (одна 
з організацій Групи Світового банку, яка здійснює 
інвестиції в приватному секторі), FMO (нідерланд-
ський банк розвитку), BIO (бельгійська інвести-
ційна компанія для країн, що розвиваються) та 
PROPARCO (французька компанія для інвестицій і 
просування економічного співробітництва).

ПроКредит Холдинг має рейтинг інвестиційного 
рівня «BBB-» від рейтингового агентства Fitch. 
Станом на кінець 2009 року власний капітал групи 
ПроКредит становив 388 млн євро, сукупні акти-
ви — 4,9 млрд євро.

Європейський банк рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР) 
був заснований у 1991 році 
з метою прискорення пере-
ходу до відкритої, орієн-

тованої на ринок економіки та сприяння впрова-
дженню приватних і підприємницьких ініціатив у 
країнах від Центральної Європи до Центральної 
Азії, у яких прийняті та застосовуються принципи 
демократії, плюралізму та ринкової економіки. 
ЄБРР прагне допомагати країнам, що входять до 
сфери його діяльності, впроваджувати структурні 
та галузеві економічні реформи, розвивати конку-
ренцію, сприяти приватизації та підприємництву. 
Виконуючи роль каталізатора змін, Банк заохочує 
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Огляд найважливіших подій 2009 року

Завдяки високій якості клієнтського обслугову-
вання та активному спілкуванню з клієнтами ми 
мали стабільний портфель депозитів, який на кі-
нець цього непростого для всіх року склав 146,8 
млн доларів США. Подібно до всіх інших банків 
в Україні, ми у жовтні 2008 року зіткнулися з 
проблемою масового зняття коштів із депозит-
них рахунків та зі зростаючою невпевненістю в 
економічній ситуації, а тому припинили видачу 
кредитів. Проте у березні 2009 року ПроКредит 
Банк був одним із перших серед фінансових 
установ, що відновили кредитування, і вже на кі-
нець року мав у своєму портфелі 25 510 кредитів 
на загальну суму 268,2 млн доларів США. Якість 
портфеля увесь цей період залишалась відносно 
стабільною — ризик кредитного портфеля (кре-
дити, прострочені більш ніж на 30 днів) становив 
6,90%.

Акціонери продемонстрували свою рішучу під-
тримку нашої політики, збільшивши оплачений 
акціонерний капітал Банку на 45,9%, в результа-
ті чого він зріс до 227 млн гривень, або 28,4 млн 
доларів США. У листопаді рейтингове агентство 
Fitch Ratings підтвердило свою впевненість у 
стабільності ПроКредит Банку, присвоївши йому 
максимально можливі в Україні рейтинги: довго-
строковий рейтинг дефолту емітента «B-», про-
гноз «Негативний», та довгостроковий рейтинг 
за національною шкалою «AAA(ukr)». 

Ми розгорнули кампанію із заохочення клієн-
тів до відкритого спілкування, одночасно з цим 
підкреслюючи власну прихильність до політики 
прозорості. На нашій новій веб-сторінці регуляр-
но друкувалися листи Правління з поясненнями 
того, що саме воно робить у часи економічної 
невизначеності. Також на ній доступні інфор-
маційні матеріали з фінансових тем, оскільки 
ми впевнені, що необізнаність у фінансових пи-
таннях є однією з головних причин сьогоднішніх 
економічних проблем.

ПроКредит Банк відкрив нові відділення у Льво-
ві та Запоріжжі. До того ж, задля покращення 
територіального розташування та полегшення 
доступу до наших послуг, ми змінили місцезна-
ходження ряду відділень у Києві, Одесі, Кривому 
Розі, Сімферополі та Запоріжжі. 

У травні Пенсійний фонд України дозволив ви-
плату пенсій безпосередньо на рахунки в Про-
Кредит Банку. Ми розробили спеціальну «Пенсій-
ну програму», яка передбачає низку продуктів, 
пристосованих до потреб пенсіонерів: безкош-
товну платіжну картку та депозитні рішення під 
приваб ливі відсотки. На кінець року клієнтами 
Банку стали понад 4 100 пенсіонерів. 

•

•

•

•

•
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На ознаменування Всесвітнього дня заоща-
джень, що святкується 31 жовтня, ПроКредит 
Банк запропонував клієнтам платіжну картку но-
вого типу — Ощадну. Ощадна картка зв’язана зі 
звичайним ощадним рахунком і дозволяє клієн-
там мати доступ до власних коштів щоразу по до-
сягненні цілей заощадження. Тільки в листопаді 
та грудні ми видали понад 3 100 ощадних карток 
та відповідно відкрили нових ощадних рахунків 
на загальну суму понад 3,8 млн доларів США, 
що свідчить про високу довіру громадськості до 
Банку. 

У відповідності до поточних ініціатив в галузі 
енергоефективності ПроКредит Банк опублі-
кував інформаційну брошуру «Планування та 
контроль енергоспоживання для малих та се-
редніх підприємств», підготовлену за підтримки 
Німецького банку розвитку KfW, Міжнародної 
фінансової корпорації та Федерального мініс-
терства охорони навколишнього середовища та 
безпеки ядерних установок Німеччини. Клієнти 
мали можливість ознайомитися з цією брошу-
рою на нашій веб-сторінці або безкоштовно 
отримати її в наших відділеннях та на семінарах, 
що проводилися по всій країні.     

Протягом року Банк продовжував реалізову-
вати соціальні проекти, зокрема, інформаційні 
семінари в рамках фінансово-освітніх ініціатив 
для малого та середнього бізнесу, пенсіонерів, 
студентів і школярів. Майже три роки поспіль діє 
проект «ПроКредит Арт», в рамках якого митці 
експонують свої роботи в приміщеннях наших 
відділень. Ми організували понад 40 виставок по 
всій країні, а в 2009 році разом із ПроКредит Бан-
ком Грузія розгорнули програму обміну, завдяки 
якій українські митці отримали можливість екс-
понувати свої роботи в Грузії, а ми влаштовували 
виставки робіт грузинських майстрів.

•

•

• 
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Огляд бізнесу

Політичне та економічне середовище

Для України 2009 рік був сповнений надзвичайних 
викликів. Політична нестабільність країни стала 
ключовим чинником у формуванні не лише її вну-
трішнього економічного середовища, а і відносин 
з іншими державами. Політичне життя України 
зосередилося на президентських виборах, при-
значених на січень 2010 року. У зв’язку з передви-
борчою гонитвою здатність уряду до розв’язання 
фінансової й економічної кризи була серйозно 
підірвана істотним зниженням податкових над-
ходжень унаслідок популістських заходів, а також 
постійною конфронтацією між чинним президен-
том, прем’єр-міністром та лідером опозиції — го-
ловними претендентами на президентство.

У першому кварталі зменшення світового попиту 
призвело до різкого падіння цін на сталь — основ-
ний предмет українського експорту. Внаслідок 
загального зниження попиту на промислові това-
ри країни в 2009 році промислове виробництво 
впало на 25%1. На загал, в Україні було відзначено 
падіння ВВП на 14%2 у 2009 році (для порівняння: 
у 2008 році — зростання на 2%3). Через попит на 
іноземну валюту, необхідну для повернення зо-
внішніх боргів, і через відплив іноземних інвес-
тицій, вартість гривні відносно долара США впала 
на 64%4, а до кінця року обмінний курс знизився 
до 7,98 гривні5 за долар. З переходом економіки в 
стан рецесії ціни виробників, а також ціни на хар-
чові та нафтопродукти, видатки на робочу силу 
зростали дещо повільніше. Таким чином, у 2009 
році інфляція в Україні знизилася до 16% (у 2008 
році вона становила 25%).6 

Унаслідок суворого скорочення обсягів у еконо-
міці, Україна однією з перших серед країн Східної 
Європи звернулася за підтримкою до МВФ. Упро-
довж 2009 року країна отримала 10,6 млрд дола-
рів США із загальної суми у 16,5 млрд, наданої в її 
розпорядження за Угодою про резервні кредити; 
другий транш на суму 1,5 млрд доларів США було 

1  Інформаційний бюлетень CIA, www.cia.gov.
2  Статистика МВФ, www.imf.org.
3 Там само.
4 Дані НБУ, www.bank.gov.ua.
5 Там само.
6 Статистика МВФ, www.imf.org.
7 Звіт МВФ про ситуацію в країні №09/270, 
 www.imf.org
8  Усі цифри в цьому розділі наведено за даними 

Національного Банку України (НБУ), www.bank.gov.ua

використано на обслуговування зовнішнього бор-
гу уряду7. Уживаючи заходів, що не відповідали 
вимогам МВФ, український уряд позбувся права 
на подальшу допомогу до моменту закінчення 
президентських виборів у січні 2010 року.

Нестабільність політичної ситуації та призупинен-
ня допомоги МВФ призвело до переведення Укра-
їни до нижчої категорії за рейтингом країн Fitch 
Ratings — до кінця року його було знижено з ка-
тегорії «B» до категорії «B-» (Негативна перспек-
тива). Це суттєво зменшило привабливість країни 
для іноземних інвесторів та справило негативний 
вплив на працюючі в Україні суб’єкти господа-
рювання настільки, наскільки підвищилися їхні 
видатки по позикових коштах через збільшення 
ризикових премій.

Та хоча українська економіка, зокрема місцевий 
фінансовий сектор, і надалі стикалися з низкою 
жорстких викликів, у другій половині 2009 року 
промислове виробництво та рівні експорту поча-
ли поступово зростати. Одночасно із загальним 
поліпшенням на світових ринках наприкінці року 
почала відновлюватися й економіка України.

Розвиток фінансового сектора

Наприкінці 2009 року українська банківська 
система складалася зі 182 працюючих банків і 
14 установ, що перебували в стані ліквідації. За-
гальні активи системи зменшилися на 5,7%8  і 
склали 873,4 млрд гривень, або 109,5 млрд дола-
рів США (для порівняння: у 2008 році вони зросли 
на 55,4%). П’ять найбільших банків мали 34,8% 
загальних активів (у 2008 році — 33,3%). Висо-
кий ступінь доларизації в кредитуванні (станом 
на початок 2009 року 59% загального обсягу не-
погашених кредитів склали кредити, виражені в 
доларах США) та агресивне споживче кредитуван-
ня справили сильний негативний вплив на якість 
активів. Обсяг кредитів, прострочених більш ніж 
на 90 днів, збільшився майже в 3,9 рази і сягнув 
8,766 млрд доларів США (близько 9,36% загально-
го портфеля).

За період із жовтня 2008 по квітень 2009 року з ра-
хунків було знято близько 10,5 млрд доларів США, 
а до кінця року загальна сума депозитів зменши-
лася на 6,89% і склала 334,9 млрд гривень, або 42 
млрд доларів США. Дефіцит ліквідності та подаль-
ше зниження платоспроможності клієнтів змуси-
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ли більшість банків припинити кредитування та 
зосередитися на поліпшенні якості активів і збе-
реженні ліквідності. Національний Банк України 
(НБУ) здійснював вливання ліквідності у фінансо-
ву систему, а також провадив аукціони з обміну 
іноземних валют для забезпечення наявності го-
тівкової іноземної валюти для домогосподарств 
та малих і середніх підприємств (МСП), у яких ви-
никли складнощі з поверненням кредитів в іно-
земній валюті.

НБУ з огляду на наслідки від нестабільності об-
мінного курсу обмежив кредитування домогоспо-
дарств у іноземній валюті та зробив суворішими 
вимоги щодо резервів для кредитування МСП. З 
метою покриття зростаючих кредитних ризиків 
і високих видатків на їх фінансування банки під-
вищили свої процентні ставки. Проте, внаслідок 
поширеної реструктуризації кредитів, загальний 
кредитний портфель зменшився лише на 1,46% і 
склав 723,3 млрд гривень, або до 90,7 млрд дола-
рів США (у 2008 році він зріс на 71,96%).

На початку 2009 року НБУ визначив банки, що 
мали слабкі позиції капіталу й ліквідності. Акціо-
нери багатьох таких установ примножили свій ка-
пітал, і загальне збільшення оплаченого капіталу 
впродовж року зросло до 36,7 млрд гривень, або 
4,6 млрд доларів США.

Через недостатню капіталізацію НБУ піддав де-
кілька банків розширеному моніторингові та на-
клав обмеження на їхню діяльність, включаючи 
мораторій на повернення депозитів клієнтам. До 
кінця року 14 банків перебували під тимчасовою 
адміністрацією, запровадженою НБУ. Уряд здій-
снив рекапіталізацію трьох банків і передачу ак-
тивів ще одного державному банкові. НБУ обме-
жив діяльність збиткових банків і вніс поправки 
до регуляторного законодавства, докладаючи 
зусиль до стабілізації фінансового сектора і, зо-
крема, до зростання капіталу й ліквідності, поліп-
шення якості активів та регулювання ринку обмі-
ну іноземних валют.

У 2009 році спостерігалися і деякі позитивні тен-
денції. Так, обсяг депозитів, унесених домогоспо-
дарствами, від квітня до кінця року зріс на 10,68%. 
На додаток до накопичених резервів ліквідності 
банки за цей сповнений викликів рік засвоїли 
уроки, які дадуть їм можливість використовувати 
будь-які нагоди для свого майбутнього зростання. 
Заходи НБУ та підтримка, надана в 2009 році ак-
ціонерами, можуть допомогти поновити здатність 

банків виконувати свої ключові економічні функ-
ції та сприяти відновленню українського фінансо-
вого сектора.

Показники роботи ПроКредит Банку

На початку 2009 року наша діяльність була спря-
мована на подальший розвиток ефективних стра-
тегій поводження із простроченою кредитною за-
боргованістю. Було впроваджено нові варіанти, 
включаючи пролонгацію термінів погашення та 
тимчасове скорочення щомісячних платежів, аби 
допомогти клієнтам виконувати зобов’язання з 
погашення своєї заборгованості. У червні почав 
працювати цільовий Відділ забезпечення пога-
шення кредитів. Взявши прострочені платежі під 
контроль у другій половині 2009 року, ми зосере-
дилися на поступовому збільшенні кредитування 
та на переоцінці нашого довготермінового позиці-
онування на ринку.

Будучи прихильниками відповідального про-
вадження банківської справи, ми ретельно про-
аналізували непродуктивні кредити за їх типом і 
сегментом клієнтів. Це привело до зміщення на-
шої стратегічної спрямованості — пріоритетними 
стали бізнес-кредити на суми понад 10 000 дола-
рів США. Клієнти, які взяли кредит менш ніж на  
10 000 доларів США, нерідко мають велику забор-
гованість і стають найуразливішими до економіч-
них потрясінь. Відтак, ми більше не обслуговуємо 
клієнтів цього сегмента; вони, як правило, не роз-
вивають власний бізнес, а свої прибутки викорис-
товують для купівлі споживчих товарів. На проти-
вагу їм клієнти, що займаються малим бізнесом, є 
гнучкішими та більш схильними до інвестування у 
свої підприємства, а отже, сприяють економічно-
му відродженню країни. Потенційно вони більше 
зацікавлені у наших послугах. Таким чином, тоді 
як малі й дуже малі підприємства залишалися на-
шою основною групою клієнтів, у 2009 році ми 
почали зосереджуватися на більших суб’єктах 
господарювання, оскільки поставили собі за мету 
стати «домашнім банком» для МСП в Україні.

Нашим основним козирем у складному році, який 
щойно закінчився, була вірність своїм клієнтам, 
працівникам і акціонерам. Завдяки підтримці на-
ших акціонерів ми зберегли сильну позицію лік-
відності, що дало можливість Банку залишатися 
надійним і відповідальним фінансовим партне-
ром для клієнтів. Оскільки ми завжди дбали про 
добрі відносини зі своїми позичальниками, Банк 
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мав можливість підтримувати якість свого порт-
феля на рівні, який за українськими стандартами 
був достатньо високим.

Постійно дбаючи про підвищення ефективності 
роботи та професіоналізм своїх працівників, ми 
отримали можливість забезпечити відповідність 
наших некредитних послуг потребам вимогливої 
роздрібної клієнтури України. Як і всі операції в 
Банку, наша діяльність з обслуговування роздріб-
ної клієнтури організована за групами клієнтів, а 
не за продуктами, і впроваджувані нами нові про-
дукти мають на меті ліпше задовольняти мінливі 
потреби конкретних сегментів клієнтів. Напри-
клад, приватним особам наразі стало легше отри-
мати доступ до своїх коштів із нашою новою Ощад-
ною карткою, громадяни похилого віку можуть 
одержувати на свої рахунки в ПроКредит Банку 
державні пенсії, а нові бізнес-клієнти мають мож-
ливість скористатися спеціальним пакетом по-
слуг, що надається на пільгових умовах. Завдяки 
змінам, які ми внесли у номенклатуру нашої про-
дукції, у 2009 році ми мали можливість зберегти 
існуючу дрібну клієнтуру, а також залучити нових 
клієнтів у цій сфері бізнесу.

Кредитування

Унаслідок кризових ефектів частка непродуктив-
них кредитів (тобто прострочених більш ніж на 
90 днів) у нашому загальному портфелі зросла з 
2,3% у січні 2009 року до 8,6% у травні. Завдяки 
інтенсивним зусиллям, що докладалися з метою 
допомогти клієнтам виконувати зобов’язання 
з погашення своєї заборгованості, зростання 

частки непродуктивних кредитів в червні значно 
знизилося, що дозволило нам поновити повно-
масштабне кредитування. До кінця року, після 
списання кредитів, що не підлягали стягненню, 
частка непродуктивних кредитів залишалася на 
рівні 5,95%.

У 2009 році ми надали понад 4 600 кредитів на 
суму 51,5 млн доларів США, і наприкінці року за-
гальний обсяг портфеля залишився на рівні 268,2 
млн доларів США. Із-за фактичного заморожуван-
ня, накладеного на кредитування всіма банками 
з кінця вересня 2008 року, та низького попиту на 
бізнес-кредити обсяг нашого портфеля непогаше-
них кредитів у 2009 році зменшився на 27%. Про-
те завдяки нашій спрямованості насамперед на 
сегмент малого бізнесу середньомісячний обсяг 
наданих нових кредитів у листопаді та грудні на 
85% перевищив їх кількість у двох перших квар-
талах.

Зосередження на кредитуванні малих і середніх 
підприємств на фоні загального економічного 
спаду спричинило певні зміни у структурі порт-
феля. Дрібні суб’єкти господарювання потерпали 
від кризи, і заяв про надання кредитів на суму до  
10 000 доларів США стало менше. У 2009 році та-
ким клієнтам було надано 2 730 кредитів на за-
гальну суму 9,3 млн доларів США. Відображаючи 
зниження попиту, а також підвищення показника 
відхилених заяв у цьому сегменті, частка цих кре-
дитів у загальному портфелі знизилася до 8,8%.

Ми надали клієнтам 500 нових кредитів розміром 
від 10 000 до 150 000 доларів США на загальну 
суму 16,5 млн доларів США. Частка цього сегмента 
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кредитування в загальному портфелі здебільшого 
залишалася незмінною — на рівні 56,1%.
Частка кредитів на суму понад 150 000 доларів 
США в загальному портфелі зросла до 28,6% — 
видачі сягнули 17,1 млн доларів США. ПроКредит 
Банк мав можливість збільшити свою частку на 
ринку в діапазоні цього розміру, оскільки він до-
сить швидко поновив кредитні операції та надав 
клієнтам можливість обробляти заяви у стислі 
терміни. Проте нам буде складніше конкурувати в 
цьому сегменті, коли інші банки поновлять повно-
масштабну діяльність із кредитування.

Великі та середні сільськогосподарські підпри-
ємства становили сегмент, найменше вражений 
кризою. Ми поновили сільськогосподарське кре-
дитування в лютому, коли попит на сільськогоспо-
дарські кредити зазвичай є найвищим. З огляду 
на нашу спрямованість на більших позичальників, 
середня сума, яка надавалась клієнтам за наши-
ми сільськогосподарськими кредитами, зросла з 
6 400 до 15 600 доларів США. Видачі в цьому сег-
менті становили 1,2 млн доларів США, а наприкін-
ці року сільськогосподарський портфель дорівню-
вав 6,1 млн доларів США і складався із кредитів, 
наданих 689 клієнтам. Частка сільськогосподар-
ських кредитів у загальному портфелі в 2009 році 
зросла більш ніж у два рази — від 0,9% до 2,3%.

У 2009 році ми надали 320 нових кредитів на по-
ліпшення житлових умов на загальну суму 0,5 млн 
доларів США (у 2008 році — 2 106 видач на суму 
3,4 млн доларів США). У майбутньому ми плану-
ємо приділяти більше уваги нашим спеціальним 
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кредитам на поліпшення житлових умов з інвес-
туванням у підвищення енергетичної ефективнос-
ті. Ми також пропонуємо кредити на підвищення 
енергетичної ефективності для суб’єктів господа-
рювання, і загальна сума наданих кредитів у цьо-
му сегменті склала 6,3 млн доларів США.

Шляхом реструктуризації кредитів ми допомогли 
клієнтам і надалі здійснювати свої платежі. На кі-
нець року реструктуризовані кредити складали 
28% від загальної кількості непогашених кредитів 
та 46% від загального обсягу портфеля; основну 
частку реструктурованого портфеля становили 
кредити на суму понад 10 000 доларів США.

Депозити та інші банківські послуги

У поточній економічній ситуації українці стали 
вимогливішими, а також обережнішими у виборі 
банку для зберігання своїх заощаджень. Наразі 
вони приділяють більше уваги надійності, ста-
більності, прозорості та якості обслуговування, 
і це зробило ПроКредит Банк ще привабливішим 
фінансовим партнером. Із метою подальшого по-
кращення наших уже достатньо високих стандар-
тів у відношенні до клієнтів ми заснували у 2009 
році спеціальний Відділ обслуговування клієнтів. 
Це забезпечило збереження сильної спрямова-
ності кожного члена нашої команди на створення 
вартості для наших клієнтів у всіх своїх діях.

За умови фінансової невизначеності збільшився 
попит на короткотермінові депозити та на депо-

зити, які надають легкий доступ до коштів, і ми 
швидко відреагували на мінливий ринок, роз-
робивши нові продукти. В результаті була впро-
ваджена Ощадна картка, яка дозволяє клієнтам 
накопичувати кошти та заробляти сталий процент 
і при цьому мати також негайний доступ до своїх 
заощаджень.

З метою залучення нових груп клієнтів ми уклали 
угоду з державним пенсійним фондом, за якою 
пенсії можуть виплачуватися пенсіонерам безпо-
середньо на рахунки в ПроКредит Банку. Згодом 
нами було впроваджено Пенсійну програму, яка 
включає пенсійний рахунок, а також депозитні 
продукти, за якими пропонуються пільгові про-
центні ставки.

Ми й надалі надаватимемо можливість викорис-
товувати платіжні картки як альтернативу готів-
ковим коштам. Завдяки нашій успішній діяльності 
з просування цього продукту кількість платіжних 
карток ПроКредит Банку в обігу збільшилася у 
2009 році на 62% і склала 63 352 штук, а частка 
активних карток зросла з 38 до 43%.

З огляду на нестабільність численних банків на 
місцевому ринку, у 2009 році багато суб’єктів гос-
подарювання шукало нового банківського парт-
нера. ПроКредит Банк мав добру позицію, аби ско-
ристатися з цієї нагоди для зростання та, згідно зі 
своєю місією, спрямував діяльність на залучення 
нових бізнес-клієнтів, які активно сприяють ство-
ренню робочих місць в Україні. З цією метою ми 
розробили для суб’єктів господарювання прива-
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бливий пакет — набір найсуттєвіших некредитних 
банківських послуг, за який із клієнтів береться 
фіксований, дуже розумний щомісячний збір.

У 2009 році нами впроваджено важливу додат-
кову послугу, яка допомагає компаніям оптимі-
зувати управління своїми готівковими кошта - 
ми — ощадні рахунки для суб’єктів господарю-
вання, які дозволяють їм заробляти процент на 
свої надлишки ліквідності, гарантуючи при цьому 
можливість повсякчасного доступу до власних 

коштів. Завдяки успішності наших зусиль із за-
лучення нових бізнес-клієнтів кількість рахунків, 
відкритих юридичними особами й окремими під-
приємцями, збільшилася на 39% і склала 17 409, а 
загальний баланс на таких рахунках зріс на 3,1%, 
до 28,2 млн доларів США.

Зазначимо, що обсяг депозитів зменшився на 
13,5%, до 146,8 млн доларів США. Загальний об-
сяг поточних рахунків підвищився на 19,2%, до 
37,8 млн доларів США, тоді як обсяг ощадних ра-
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хунків збільшився на 79,5%, до 32,2 млн доларів 
США. Обсяг термінових депозитних рахунків упав 
на 36,1%, до 76,7 млн доларів США.

У 2009 році обсяг вітчизняних грошових переказів 
зменшився на 40,7%, до 1,98 млрд доларів США. 
Обсяг міжнародних переказів знизився на 0,77%, 
до 380 млн доларів США.

Фінансові результати

Із труднощами 2009 року Банк стикнувся, будучи 
цілком впевненим у власній спроможності. Така 
впевненість ґрунтувалася на його внутрішніх си-
лах. У фінансових результатах відобразилися і 
успіхи в протистоянні цим труднощам, і неабиякий 
вплив зовнішніх чинників.

Загальні активи зменшилися на 15,8% і склали 
346,5 млн доларів США. До цього зниження під-
штовхнуло передусім зменшення на 27,1%, до 
270,1 млн доларів США, валового кредитного 
портфеля, яке, у свою чергу, сталося головним 
чином унаслідок зростання випадків неплатоспро-
можності позичальників, регуляторних обмежень 
на кредитування та зниження зовнішньої вартості 
гривні. Портфель під ризиком (ППР понад 30 днів) 
збільшився від 2,77% до 6,9%, а резерви на по-
криття втрат по кредитах зросли від 13,3 млн до 
14,9 млн доларів США.

Незважаючи на «турбулентність» на фінансових 
ринках, Банк зберігав стабільно сильну позицію 
ліквідності впродовж усього 2009 року, і наприкін-
ці звітного періоду ліквідні активи складали 23,6% 
від загальних активів. Ця стабільність дозволила 
нам скоротити довготермінові зобов’язання перед 
міжнародними фінансовими установами (МФУ) на 
22,8%, до 120 млн доларів США.

Хоча умови на депозитному ринку залишалися 
сповненими чималих труднощів, до кінця року 
ми спромоглися стабілізувати клієнтурну базу по 
депозитах. За перші шість місяців загальний депо-
зитний портфель зменшився на 15,7%, та почина-
ючи з липня спостерігалося стале зростання депо-
зитів, обсяг яких до кінця року сягнув 146,8 млн 
доларів США — порівняно зі станом на 30 червня 
він збільшився на 2,6%. Таке його зростання про-
демонструвало високий рівень довіри до Банку з 
боку наших клієнтів. На кінець року депозити клі-
єнтів становили 45,6% від загальних зобов’язань, 
піднявшись на 4,8 відсоткового пункту порівняно 

з 2008 роком. Відношення депозитів до кредитів 
збільшилося від 45,9% у 2008 році до 54,7% на-
прикінці 2009 року.

У 2009 році як нашими акціонерами, так і клю-
човими МФУ, надавалася потужна підтримка для 
зміцнення фінансової позиції Банку. Наш власний 
капітал було збільшено на 10 млн доларів США:  
8 млн надав ПроКредит Холдинг, а 2 млн вніс ЄБРР. 
Більше того, ми отримали субординований борг 
від Кредитної установи для відбудови (KfW), який 
збільшив наш загальний обсяг субординованого 
боргу на 64,1%, до 23 млн доларів США. Коефіцієнт 
адекватності капіталу на кінець року залишився 
на рівні 12,9% (у 2008 році — 13,5%), що набага-
то вище, ніж передбачено регуляторною вимогою 
(згідно з останньою, він має становити 10%).

Чистий процентний дохід внаслідок зменшення 
кредитного портфеля та обмежень центрального 
банку на кредитування становив 28,8 млн доларів 
США, що на 34% менше, ніж у 2008 році. Та все ж 
процентний дохід склав 85,72% від загального 
операційного доходу, і 98,9% процентного доходу 
забезпечило кредитування. Чистий дохід від збо-
рів і комісій знизився у порівнянні з 2008 роком 
на 40% і склав 4,6 млн доларів США. Проте після 
падіння в перші місяці року дохід від зборів згодом 
почав зростати. Це зростання в першу чергу було 
умовлене збільшенням кількості карткових опера-
цій і грошових переказів — Банк, незважаючи на 
скрутне економічне середовище, мав можливість 
здійснювати  їх у необхідних обсягах.

Завдяки змінам у мережі відділень і структурі 
працівників та іншим заходам щодо заощадження 
видатків загальні адміністративні витрати вдало-
ся скоротити на 32,1%. Проте несприятливі зміни 
в зовнішньому середовищі справили негативний 
вплив на результати роботи Банку за рік, що при-
звело до підвищення відношення видатків і доходу 
до 92,67%.
Чисті втрати Банку за 2009 рік склали 7,998 млн 
доларів США. Спричинені вони передусім фінансо-
вою кризою, зокрема регуляторними обмеження-
ми на надання кредитів та підвищенням резервів 
на покриття втрат по кредитах. Отже, рентабель-
ність власного капіталу Банку дещо знизилася, з 
-6,49% у 2008 році до  33,43% у 2009 році.
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Перспективи

Політичне та економічне становище в Україні у 
2010 році, безсумнівно, залишатиметься непев-
ним. У 2009 році наближення січневих президент-
ських виборів 2010 року негативно вплинуло на 
політичний клімат у країні, а також на здатність 
урядових установ і державних органів на всіх рів-
нях функціонувати належним чином. Проте споді-
ваємося, що результати виборів приведуть до по-
зитивних політичних змін. На додачу до ініціатив 
щодо подолання наслідків фінансової кризи пе-
редбачаються зміни в економічній політиці, а та-
кож запровадження суворіших стандартів фінан-
сового регулювання. Упродовж 2010 року банки й 
надалі стикатимуться з непевністю стосовно кри-
тичних питань. Йдеться, зокрема, про наявність 
середньо- і довготермінових коштів у вітчизняній 
валюті, обсяги кредитування в іноземній валюті та 
надмірну заборгованість із боку позичальників.

Приймаючи певні рішення у 2010 році, ПроКре-
дит Банк керуватиметься, скоріше, тактичними 
міркуваннями, аніж стратегічними, позаяк його 
першочерговим завданням залишатиметься 
збереження стабільних показників і досягнення 
стабільного зростання обсягів кредитування. З 
огляду на відсутність належної громадської дові-
ри до банків в Україні, високий рівень довіри до 
нас як серед суб’єктів господарювання, так і серед 
роздрібної клієнтури, допоможе збільшити нашу 
депозитну базу, а також, залучивши нових клі-
єнтів, примножити обсяг виконуваних операцій. 
Інфраструктуру, організаційну структуру та вну-
трішні процеси Банку значно зміцнено, що дасть 
можливість і надалі підвищувати і ефективність, і 
якість обслуговування. На цьому тлі розширена лі-
нійка наших депозитних продуктів, а також дедалі 
більша спрямованість діяльності на те, щоб стати 
справжнім «домашнім банком» для МСП, забезпе-
чать солідне підґрунтя для поступового повернен-
ня до прибутковості.

Наша достатньо консервативна політика, заходи, 
що вживалися для захисту від фінансової кризи, 
дозволили нам успішно подолати численні неспри-
ятливі явища, які зробили 2009 рік дуже складним 
роком для банків в Україні. ПроКредит Банк всту-
пає в 2010 рік сильною фінансовою установою, 
добре підготовленою до роботи в середовищі, яке 
характеризується політичною нестабільністю, 
а також постійними проблемами у фінансовому 
секторі та в економіці в цілому.

О г л я д  б і з н е с у
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Фінансова криза продовжує піддавати тривало-
му стресовому випробуванню як банки, так і їх-
ніх клієнтів, і повністю переформатовує робоче 
середовище для банків в Україні. Проводячи по-
літику відповідального провадження банківської 
справи, ПроКредит Банк запевняє, що він зможе 
зберегти фінансову силу, потрібну для підтримки 
своїх клієнтів, приділяючи велику увагу управлін-
ню ризиками. Жорсткий підхід Банку у цій сфері 
відповідає вимогам Федерального управління фі-
нансового нагляду Німеччини (BaFin), прийнятим 
групою ПроКредит як глобальний стандарт. Банк 
і надалі пропонує прості, прозорі, легкозрозумілі 
продукти, зміцнюючи таким чином довіру клієнтів 
у часи змін та кризи.

Остаточна відповідальність за управління ризи-
ками лежить на вищому керівництві, з яким для 
пом’якшення ризикових позицій тісно співпрацює 
Відділ управління ризиками. Він визначає ризики, 
яким піддається Банк, здійснює їх оцінювання й 
моніторинг та вживає заходів для обмеження цих 
ризиків.

Своєчасне виявлення та подолання ризиків забез-
печують спеціалізовані комітети, засідання яких 
проводяться на регулярній основі: Комітет з управ-
ління активами та пасивами (КУАП), Комітет із порт-
фельних кредитних ризиків, Комітет із ринкових 
ризиків та Комітет з операційних ризиків.

Згідно з власною політикою управління ризиками 
ПроКредит, Банк щоквартально звітує про свою 
ризикову позицію як Спостережній Раді ПроКредит 
Холдингу, так і Управлінню ризиками групи. Звіти 
про деякі ключові показники ризиків подаються 
частіше. Як член групи наш Банк отримує перева-
ги, керуючись настановами ПроКредит Холдингу 
щодо управління ризиками та сильними політи-
ками і процедурами стосовно ризиків, установле-
ними для групи. Наші чітко визначені процеси та 
процедури управління ризиками підтримуються 
завдяки прозорості й відкритості спілкування в 
Банку, а також регулярним навчанням наших пра-
цівників із питань ризиків.

Кредитний ризик

Наша високорозвинена технологія кредитування 
полегшує стійку оцінку кредитного ризику. Банк 
добре розуміє кредитні потреби своїх клієнтів і 
приймає всі рішення про кредитування на інди-
відуальній основі. Спочатку аналіз кредитоспро-
можності заявника проводиться кредитним спеці-
алістом, рішення про кредитування приймається 
незалежним кредитним комітетом. Моніторинг 

непогашених кредитів здійснюється відповідаль-
ним кредитним спеціалістом впродовж усього 
строку кредиту.

У 2009 році Банком було впроваджено жорсткіші 
вимоги щодо кваліфікованості заявників на отри-
мання кредитів. Разом із політикою збереження 
постійного діалогу з усіма позичальниками цей 
захід дедалі зміцнюватиме нашу здатність управ-
ляти кредитним ризиком.

Позаяк ми спрямовуємо свою діяльність на кре-
дитування малого та середнього бізнесу, наш кре-
дитний портфель складається з великої кількості 
малих кредитів. У 2009 році 86,7% загальної кіль-
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кості виданих кредитів (включаючи овердраф-
ти по картках і рефінансування) були на суми до  
10 000 доларів США, а наприкінці року середня 
непогашена сума становила 10 514 доларів США. 
Десять найбільших кредитних позицій складали 
лише 8,7% валового портфеля. Портфель є також 
високо диверсифікованим із точки зору секторів 
економіки, у яких працюють наші клієнти. Акцен-
тування уваги на диверсифікації виявилося осо-
бливо цінним у середовищі рецесії, якою характе-
ризувався 2009 рік.

Комітет із портфельних кредитних ризиків під час 
формування портфеля здійснює моніторинг про-
цесу кредитування впродовж усього кредитного 

циклу та регулярне оцінювання портфеля на осно-
ві різноманітних критеріїв. Разом із нашим бажан-
ням допомогти клієнтам подолати економічний 
спад і виконати зобов’язання з погашення своєї 
заборгованості, моніторинг, здійснюваний коміте-
том, дає нам можливість миттєво реагувати на не-
сприятливі зміни в структурі портфеля. Портфель 
під ризиком (кредити, прострочені більш ніж на 30 
днів) у 2009 році збільшився, і наприкінці року за-
лишався на рівні 6,9% (у 2008 році — 2,77%). Таке 
зростання відбувалося переважно в першій поло-
вині року; впродовж останніх двох кварталів зна-
чного підвищення не спостерігалося.

У п р а в л і н н я  р и з и к а м и



Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 922

Чисті списання на кінець року склали 11,8 млн до-
ларів США, або 4,4% загального кредитного порт-
феля. Відношення резерву на покриття збитків 
по кредитах до портфеля під ризиком (кредити, 
прострочені більш ніж на 30 днів) наприкінці року 
зменшилося до 80,2%. Відношення резервів до 
кредитного портфеля становило 5,51%.

Згідно зі своїм відповідальним, індивідуалізова-
ним підходом як до аналізу кредитоспроможнос-
ті, так і до моніторингу після виплати кредиту, 
Банк також застосовує консервативний підхід до 
резервування. Він виконує індивідуальні оцінки 
ризику неплатежів для високого відсотка своїх 
кредитів (79,1% кредитів, що складають портфель 
кредитів, прострочених більш ніж на 30 днів, оці-
нювалися індивідуально). З огляду на те, що Банк 
формує резерви на покриття можливих втрат від 
кредитних операцій із використанням консерва-
тивного підходу і що всі групи позичальників, за-
гальна кредитна позиція яких перевищує 30 000 
доларів США, проходять індивідуальне оцінюван-
ня, ми маємо можливість забезпечити збережен-
ня достатніх резервів на покриття можливих втрат 
від кредитних операцій. Тим не менш, управління 
простроченими платежами й надалі матиме най-
вищий пріоритет у 2010 році.

Ринковий ризик

Банк спрямовує свою господарську діяльність на 
мобілізацію роздрібних депозитів і кредитування 
малого бізнесу. Він не займається спекулятивними 
операціями та торгівлею цінними паперами за ра-
хунок власних коштів, а також не використовує по-
хідних фінансових інструментів. У результаті Банк 
практично не піддається ринковому ризикові.

Під час оцінювання ризику процентної ставки ми 
використовуємо структуру термінів погашення та 
аналіз розривів, а також аналіз розривів у разі змі-
ни терміну дії. Ми також проводимо аналізи стре-
сових випробувань на основі статистичних даних 
і прогнозів. КУАП регулярно відслідковує відкриті 
валютні позиції, процентні ставки, розриви дюра-
цій та стресові сценарії.

Банк використовує аналіз розривів у строках по-
гашення в іноземній валюті для пом’якшення ри-
зику від зміни обмінного курсу. Він прагне збері-
гати дуже низьку відкриту валютну позицію, яка 
станом на 31 грудня була еквівалентною 2,51% 
загального капіталу на кінець року.
Наприкінці року 36,6% обсягу портфеля виданих 
кредитів мали залишковий термін погашення по-
над п’ять років. Завдяки наявності значного відсо-

тку короткострокових кредитів ми можемо здій-
снювати переоцінювання портфеля на регулярній 
основі.

Ризик ліквідності

КУАП також відповідає за моніторинг позиції лік-
відності Банку. На основі аналізу розривів у ліквід-
ності та значень ключових показників ліквідності 
він за потреби коригує структуру активів і пасивів. 
Виконуються щомісячні стресові випробування 
ліквідності з охопленням різноманітних сценаріїв. 
Постійно здійснюються оцінки зняття грошей із 
рахунків для своєчасного виявлення потенційних 
проблем.

Повернення більшості кредитів здійснюється що-
місячними платежами й, таким чином, кредитний 
портфель забезпечує постійний приплив ліквід-
них коштів від більш ніж 23 000 різних суб’єктів 
господарювання. Завдяки відкритому прозоро-
му спілкуванню з клієнтами ми мали можливість 
здійснювати ефективне управління депозитним 
портфелем, не зважаючи на низький рівень гро-
мадської довіри до банківської системи. Наші 
депозити є високо диверсифікованими, а серед-
ній розмір депозиту в 2009 році становив 37 500 
гривень (4 700 доларів США). В останні місяці року 
Банк мав достатньо ліквідності, щоб на його ді-
яльності не відбилося зняття грошей із рахунків у 
обсягах, подібних до тих, що спостерігалися в IV 
кварталі 2008 року. Ми знали, що за потреби мо-
жемо розраховувати на додаткове фінансування 
від групи, а тому нам не доведеться просити під-
тримки Національного банку України або позича-
ти кошти на місцевому грошовому ринку.

Впродовж усього звітного періоду Банк мав ста-
більні позиції ліквідності. Коефіцієнт його по-
точної ліквідності на кінець року склав 89,93% (у 
2008 році — 87,02%). Проте депозитна база пока-
зала вищі темпи зменшення, ніж кредитний порт-
фель, і відношення кредитів до клієнтських коштів 
наприкінці року становило 182%.

Операційний ризик

У 2009 році Банком було впроваджено нову роз-
ширену політику стосовно операційного ризику, 
розроблену з урахуванням передового міжнарод-
ного досвіду. Більш того, усі наші бізнес-процеси 
чітко визначені й добре задокументовані. Ми 
забезпечуємо розподіл обов’язків між відділа-
ми й співробітниками та суворо дотримуємося 
принципу «чотирьох очей» під час затвердження 
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конфіденційних операцій. Внутрішня прозорість 
і відкрите спілкування полегшують своєчасне ви-
явлення та пом’якшення операційних ризиків.
Операційний ризик включає в себе ризик збитків 
через невідповідність чи несправність систем і 
процесів або через зовнішні обставини та людські 
помилки. У 2009 році піддавання ризикові цього 
типу істотно зменшилося завдяки нашій системі 
регулярного оцінювання й контролю ризиків та 
запровадженню нової політики стосовно опера-
ційного ризику. Використовуючи прописані в ній 
процедури, ми наразі маємо можливість оціню-
вати потенційні ризики, пов’язані з усіма новими 
проектами, продуктами та процесами, поки вони 
перебувають на стадії розробки.
Комітет з операційних ризиків регулярно аналізує 
інформацію в нашій базі даних ризикових подій і 
випадків настання збитків, а також іншу інформа-
цію, підготовлену керівниками з управління ри-
зиками Банку. Ефективність цієї системи зміцнює 
регулярний контроль із боку Відділу внутрішнього 
аудиту. Участь у щорічному навчанні з питань обі-
знаності з ризиками є обов’язковою для всіх пра-
цівників.

Достатність капіталу

Як від члена групи ПроКредит від Банку, згідно зі 
стандартами Другої Базельської угоди, вимага-
ється зберігати коефіцієнт достатності капіталу 
щонайменше 12%. Місцеві регуляторні органи 
вимагають щонайменше 10%. Щоб забезпечити 
наявність достатнього покриття капіталу (першо-
го та другого рівня) для наших активів, зважених 
за ризиком, наші акціонери в 2009 році збільши-
ли капітал на 10 млн доларів США, продемонстру-
вавши тим самим свою підтримку. В результаті в 
кінці року коефіцієнт достатності капіталу досяг 
13,6%.
Коли міжнародне рейтингове агентство Fitch 
Ratings прийняло рішення на кінець 2009 року 
знизити кредитний рейтинг України з «B» до «B-», 
індивідуальний рейтинг ПроКредит Банку від цьо-
го ж агентства був відповідно понижений до «B-». 
Водночас національний довгостроковий рейтинг 
Банку було підтверджено на найвищому можли-
вому рівні — «ААА(ukr)».

У п р а в л і н н я  р и з и к а м и
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Мережа відділень

На початку 2009 року мережа відділень Про-
Кредит Банку складалася з 74 офісів у 28 міс-
тах України. Розширюючи мережу відділень, 
ми прагнемо, щоб їх територіальний розподіл 
забезпечував доступність послуг Банку яко-
мога більшій кількості представників нашої 
цільової групи. Ми ставимо за мету надавати 
своїм клієнтам у мегаполісах, невеликих міс-
тах та селах повний спектр послуг. 

Ми зрозуміли, що незважаючи на виклики 
складного економічного середовища маємо 
слушну нагоду зміцнити свої позиції на ринку 
як соціально-відповідального банку. Тому Про-
Кредит Банк став одним із небагатьох, хто ство-
рив нові відділення в 2009 році. Ми урочисто 
відкрили два нові універсальні відділення у 
Львові та Запоріжжі і тим самим підкреслили 
свою відданість стратегії стабільного розвит-
ку через побудову довгострокових відносин із 
клієнтами.

Підвищення операційної ефективності та якос-
ті обслуговування залишалися в 2009 році на-
шими першочерговими цілями. Для досягнен-
ня цих цілей ми здійснили моніторинг попиту 
на банківські послуги на місцевих ринках та 
ретельно проаналізували розташування на-
ших відділень із точки зору їх помітності та 
доступності. З метою реагування на виклики 
ринку й підвищення ефективності ПроКредит 
Банк змінив розташування п’ятьох відділень у 
Києві, Одесі, Сімферополі та Кривому Розі, що 
сприяло зміцненню наших позицій у цих клю-
чових містах.

У другій половині 2009 року ПроКредит Банк 
тимчасово припинив діяльність 12 відділень 
і об’єднав їх з іншими офісами. Таку консолі-
дацію було здійснено з метою підвищення на-
шої здатності відповідати на виклики опера-
ційного середовища. Під час вибору варіантів 
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Мережа відділень

об’єднання відділень пріоритетом було забез-
печення безперервності доступу клієнтів до 
наших послуг. Ми впевнені, що ці заходи спри-
ятимуть подальшому підвищенню рівня обслу-
говування клієнтів та розвитку нашого бізнесу. 
Наприкінці року ПроКредит Банк мав 64 офіси 
у 27 містах — 11 роздрібних відділень, які спе-
ціалізуються на наданні виключно некредит-
них послуг, та 53 відділення, що пропонують 
повний спектр банківських послуг.

У наступні роки ПроКредит Банк дотримува-
тиметься стратегії, якою він керувався в 2009 
році. Ефективність та високі стандарти клієнт-
ського обслуговування залишатимуться в цен-
трі нашої уваги, ми й надалі намагатимемося 
покращити показники роботи в обох напрям-
ках. Сприяння розвитку персоналу та реагу-
вання на зміни попиту на банківські послуги 
надає нам можливість закласти фундамент 
для стійкого довгострокового зростання.

B r a n c h  N e t w o r k
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Люди є найціннішим активом нашого Банку. Тому, 
незважаючи на погіршення економічних умов у 
2009 році, ПроКредит Банк продовжував робити 
значні інвестиції в професійний розвиток персо-
налу та покращення управлінських навичок на 
всіх рівнях. Надаючи працівникам більше можли-
востей для навчання й отримання інформації про 
сферу своєї діяльності, ми сприяємо професійно-
му розвитку працівників, а відтак і їхній здатності 
допомагати нашому зростанню як установи.

Реагуючи на стрімкі зміни в робочому середови-
щі в Україні, ми стикнулися з необхідністю під-
вищити ефективність діяльності та ретельно оці-
нити свої потреби в персоналі. У результаті було 
проведено консолідацію, внаслідок якої на кінець 
року загальна кількість працівників зменшилася 
до 1 417 осіб, тобто на 30,4%. Для покращення 
ефективності роботи ми визначили найуспішні-
ших керівників і членів команди та заохочуємо 
їх до того, щоб вони ділилися своїми навичками 
та знаннями з іншими. Окрім того, ми надали їм 
можливість розширювати сферу своєї відпові-

дальності в якості зміцнення показників нашої 
роботи в складному робочому середовищі.

Упродовж 2009 року для керівників середньої 
ланки й молодших спеціалістів було проведено 
91 навчальний захід загальною тривалістю 149 
навчальних днів. Окрім того, як і раніше, забез-
печувалось інтенсивне вступне навчання всіх но-
вих працівників. Той факт, що в 2009 році розмір 
загального бюджету на навчання склав більш ніж 
1,1 млн доларів США, свідчить, що Банк не відсту-
пає від своєї політики щодо надання працівникам 
можливості повністю реалізувати свій потенціал 
для професійного зростання.

Ми розуміємо, що розвиток навичок керівників 
середньої ланки є вирішальним для нашого по-
дальшого успіху. В умовах висококонкурентного 
й турбулентного українського ринку наші керів-
ники були змушені шукати нові шляхи для покра-
щення операцій та розширення спектру послуг у 
2009 році. Результатом цього стала велика кіль-
кість семінарів і зустрічей із працівниками. Щоб 

Організація, персонал та розвиток персоналу
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підвищити ефективність і результативність цих 
зустрічей, команда наших викладачів розробила 
учбовий модуль для менеджерів, керівників від-
ділень і працівників головного офісу, який допо-
може їм покращити соціальні навички з прове-
дення ефективних нарад. До кінця року навчання 
за цим модулем пройшли 294 менеджери.

Згідно з новою стратегією залучення більшої кіль-
кості малих і середніх підприємств та інституці-
ональних клієнтів було розроблено спеціально 
пристосовану програму розвитку навичок для 
працівників, чию роботу спрямовано на таких 
клієнтів. Програма передбачала навчання ефек-
тивному спілкуванню по телефону, визначенню 
потенційних клієнтів та збиранню інформації для 
розширення бази даних Банку.

ПроКредит Банк Україна, як і всі інші установи 
групи ПроКредит, вимагає від своїх керівників та 
інших ключових працівників хорошого володіння 
англійською мовою. Наприкінці 2009 року в Києві 
відчинила двері нова службова школа англійської 
мови, що пропонує навчання на курсах різних 
рівнів за програмою із чотирьох двотижневих 
блоків. Навчання у школі пройшли три групи пра-
цівників Банку. Окрім того, 35 штатних працівни-
ків було відібрано для навчання на курсах англій-
ської мови, організованих ПроКредит Холдингом 
у Німеччині та Македонії.

У 2009 році 25 осіб узяли участь у програмі на-
вчання вищого керівництва в ПроКредит Академії 
у Німеччині та пройшли курс навчання для мене-
джерів середньої ланки в Регіональній академії 
для країн Східної Європи в Македонії. Ці про-
грами передбачають підвищення кваліфікації в 
банківській справі, а також вивчення загальних 
предметів і навчання гуманітарним навичкам. 
Окрім того, 19 наших менеджерів середньої лан-
ки відвідали семінари на рівні групи ПроКредит 
із широкого кола питань, від маркетингу й ін-
формаційних технологій до управління ризиками 
та кредитних операцій. Завдяки участі у цих на-
вчальних заходах вони отримали можливість об-
мінятися ідеями та досвідом із колегами з інших 
банків групи. 

Наступного року всім штатним працівникам Про-
Кредит Банку Україна буде надано можливість 
покращити свої математичні навички. Наші плани 
на 2010 рік також передбачають подальше вдо-
сконалення структури оплати праці, що зробить 
її повністю прозорою.

О р га н і з а ц і я ,  п е р с о н а л  та  р о з в и т о к  п е р с о н а л у
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Етика бізнесу та екологічні стандарти

Група ПроКредит бачить свою загальну місію, зо-
крема, й у тому, щоб встановлювати високі стан-
дарти у фінансових секторах, де ми працюємо. Ми 
ведемо бізнес, що вирізняється не лише цільовою 
групою, яку ми обслуговуємо, а й високою якіс-
тю фінансових послуг. У такий спосіб ми хочемо 
зробити свій внесок у розвиток етики бізнесу. У 
цьому розумінні ключове значення мають наші 
корпоративні цінності. У своїй діяльності устано-
ви групи ПроКредит керуються шістьма основни-
ми принципами.

Прозорість: ми дотримуємося принципу на-• 
дання прозорої інформації своїм клієнтам, 
громадськості та працівникам; ми щирі та 
відкриті у своїй діяльності.
Культура відкритого спілкування: ми відкри-• 
ті, чесні й конструктивні в спілкуванні один 
з одним; ми професійно вирішуємо робочі 
конфлікти завдяки тому, що разом працює-
мо над пошуком рішень. 
Соціальна відповідальність і толерантність: • 
ми даємо клієнтам слушні поради та оціню-
ємо їхнє економічне й фінансове становище, 
діловий потенціал та спроможність погаси-
ти кредит, із тим щоби вони мали зиск від 
найбільш доцільних кредитних продуктів. 
Невід’ємною складовою нашої місії є роз-
виток культури заощаджень. Ми з повагою 
ставимося до всіх клієнтів і співробітників 
незалежно від їх походження, расової та на-
ціональної приналежності, статі, релігійних 
вірувань та політичних переконань.
Орієнтованість на надання послуг: кожного • 
клієнта ми обслуговуємо в дружній, компе-
тентній та ввічливій манері. Наші співробіт-
ники надають усім клієнтам послуги відмін-
ної якості незалежно від їхнього походження 
або масштабів бізнесу. 
Високі професійні стандарти: наші співро-• 
бітники несуть особисту відповідальність за 
якість своєї роботи та незмінно прагнуть до 
подальшого професійного зростання.
Високий рівень особистої участі: особиста • 
участь поєднується з особистою щирістю й 
чесністю — рисами, які вимагаються від кож-
ного працівника групи ПроКредит.

Зазначені принципи складають основу нашої кор-
поративної культури. Ми активно застосовуємо їх 
у своїй щоденній діяльності. Вони знайшли своє 
відображення в кодексі поведінки, який перетво-
рює стандарти ділової етики групи ПроКредит на 
практичні керівні принципи для всіх співробітни-
ків її установ. Щоб забезпечити розуміння наших 
принципів новими працівниками, у рамках почат-

кового курсу для нового персоналу проводяться 
спеціальні заняття, присвячені кодексу поведін-
ки і його значенню для всіх членів нашої коман-
ди. Регулярні заняття з підвищення кваліфікації 
сприяють збереженню прихильності співробітни-
ків до високих етичних стандартів, допомагають 
тримати їх в курсі нововведень етичного характе-
ру й надають їм можливість аналізувати конкрет-
ні приклади й обговорювати будь-які неясності. 

Ще одним аспектом дотримання найвищих стан-
дартів ділової етики є послідовне застосування 
найдосконаліших міжнародних правил і проце-
дур, націлених на захист наших установ від ви-
користання в якості інструмента для відмивання 
грошей та іншої протизаконної діяльності, такої 
як фінансування тероризму. У зв’язку з цим дуже 
важливим є принцип «знай свого клієнта», а та-
кож надання обґрунтованої звітності та дотриман-
ня чинного законодавства. З метою забезпечення 
відповідності німецьким регулятивним нормам в 
установах групи впроваджується політика проти-
дії відмиванню грошей і запобіганню шахрайства, 
що відповідає найсучаснішому рівню вимог.

Ми також встановлюємо стандарти в тому, що 
стосується впливу наших кредитних операцій на 
навколишнє середовище. ПроКредит 
Банк запровадив систему заходів з 
охорони навколишнього середови-
ща, яка передбачає постійне оці-
нювання відповідності кредитного 
портфеля екологічним критеріям, 
всебічний аналіз усіх видів еко-
номічної діяльності, що можуть 
становити потенційну загрозу 
для навколишнього середовища, 
а також відмову від розгляду за-
явок на отримання кредиту тим 
підприємствам, які займаються 
екологічно небезпечними ви-
дами діяльності, що визначені в 
нашому переліку винятків. За-
вдяки тому що ПроКредит Банк 
Україна приділяє увагу питанням 
охорони навколишнього середовища в процесі 
затвердження 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 та приватним особам, 
якщо існує підозра у використанні ними небез-
печних або морально неприйнятних форм праці, 
особливо дитячої.

Е т и к а  б і з н е с у  та  е к о л о г і ч н і  с та н д а р т и
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Група ПроКредит: 
відповідальні банки для малого бізнесу та звичайних людей

Групу ПроКредит складають 22 фінансові устано-
ви, діяльність яких спрямована на надання відпо-
відальних банківських послуг у країнах, що роз-
виваються, і у країнах із перехідною економікою. 
Ми прагнемо забезпечувати доступне, надійне 
обслуговування малих підприємств і звичайних 
людей, що мешкають і працюють поруч. За ста-
ном на кінець 2009 року 19 600 наших співробіт-
ників, що працюють у більш ніж 830 відділеннях, 
обслуговували 3,1 млн клієнтів у Східній Європі, 
Латинській Америці й Африці.     

Перші ПроКредит банки були засновані понад де-
сять років тому для здійснення позитивного впли-
ву на розвиток країн через сприяння зростанню 
малого підприємництва. Ми прагнули досягти 
цього за допомогою кредитів, пристосованих 
до потреб малого бізнесу, і привабливих депо-
зитних рішень, що дають можливість і сприяють 
тому, аби особи й родини з низькими доходами 
робили заощадження. З роками група усталила 
свої позиції, і сьогодні ми є одними із провідних 
установ, що надають банківські послуги малим 
підприємствам у переважній більшості країн, де 
ми працюємо. 

Сьогодні наша місія розвитку і соціально-
відповідальний підхід особливо актуальні. Масш-
табний спад, якого зазнала в 2009 році економіка 
більшості країн, де ми працюємо,  лише підкрес-
лює їхню важливість. Труднощі, з якими зіткну-
лися як індивідуальні клієнти, так і національні 
економіки, дійсно значні. І хоча для кожної країни 
криза має свої наслідки, сьогодні нашим клієнтам 
як ніколи потрібен надійний банк-партнер. Чима-
ло малих підприємств пристосовуються до нових 
реалій і знову починають вкладати кошти, в той 
час як до звичайних людей потроху повертається 
довіра до банківських установ. Саме тому ми про-
довжуватимемо дотримуватися принципів, влас-
тивих групі ПроКредит із моменту її заснування.
Наша місія — відповідальне кредитування дріб-
них, малих та середніх підприємств, оскільки ми 
переконані, що саме вони створюють максималь-
ну кількість робочих місць і роблять вагомий вне-
сок у розвиток економіки країни. На відміну від 
більшості інших банків, що працюють на наших 
ринках, ми уникаємо агресивного споживчого 
кредитування та всіх видів спекулятивної діяль-
ності. ПроКредит банки тісно співпрацюють зі 
своїми клієнтами, намагаючись досягти повного 
розуміння проблем, з якими зіштовхується малий 
бізнес, і зрозуміти, які можливості перед ним від-
криті. 

В основі нашої політики кредитування, яка впро-
довж довгих років удосконалювалась за підтрим-
ки німецької консалтингової компанії IPC, лежить 
ретельний індивідуальний аналіз усіх кредитних 
ризиків. Оскільки ми намагаємося краще зро-
зуміти наших клієнтів і розбудовувати довго-
строкові робочі відносини, засновані на довірі 
та взаєморозумінні, ми в змозі надати підтримку 
не тільки в умовах піднесення, а й у часи спаду та 
пожвавлення економіки. У 2009 році здатність 
наших кредитних експертів взяти ініціативу у свої 
руки та, в необхідних випадках, внести відповід-
ні зміни в графіки погашень, пристосувавши їх до 
нового, більш вимогливого операційного сере-
довища, з яким зіткнулися наші клієнти, зіграла 
ключову роль у підтримці високої якості кредит-
ного портфеля.

Окрім кредитів ми пропонуємо своїм бізнес-
клієнтам широкий спектр інших банківських 
послуг, таких як розрахунково-касове обслуго-
вування, внутрішні та міжнародні грошові пере-
кази, зарплатні проекти, POS-термінали, платіжні 
і кредитні картки. Ці послуги покликані допомог-
ти нашим бізнес-клієнтам працювати офіційно та 
більш ефективно, а отже, сприяють зміцненню 
реальної економіки та банківського сектора в ці-
лому.  

Більше того, завдяки цілеспрямованому сприян-
ню розвиткові культури заощаджень у країнах, де 
ми працюємо, ми створили міцну депозитну базу. 
Депозитні продукти ПроКредит банків розрахова-
ні на широке коло клієнтів, і в першу чергу на лю-
дей із низькими та середніми доходами. Особливу 
увагу ми приділяємо роботі із власниками, спів-
робітниками й родинами, які пов’язані з нашою 
цільовою групою дрібних, малих та середніх під-
приємств. ПроКредит банки пропонують прості 
ощадні рішення та приділяють чималу увагу ди-
тячим ощадним рахункам і проведенню заходів із 
підвищення фінансової грамотності серед широ-
ких верств населення. Крім депозитів ми пропо-
нуємо своїм клієнтам повний спектр стандартних 
роздрібних банківських послуг. Незважаючи на 
значне занепокоєння громадськості відносно на-
дійності банків та жорстку конкуренцію на ринку 
депозитів, у 2009 році установам групи ПроКре-
дит вдалося суттєво зміцнити загальну роздрібну 
депозитну базу, приблизно на 300 тис. збільшив-
ши кількість депозитних рахунків і забезпечивши 
групі комфортну ліквідну позицію.
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Група ПроКредит дотримується простої моде-
лі ведення бізнесу, а саме надає банківські по-
слуги широкому спектру підприємств і залучає 
депозити від звичайних людей, які мешкають та 
працюють поруч. Характерні особливості наших 
банків — це прозорість та низькі ризики. Ми не 
надто залежимо від ринків капіталу і не викорис-
товуємо складних фінансових продуктів. Більше 
того, наші співробітники чудово підготовлені і 
легко адаптуються до непростих реалій, а зна-
чить, здатні дати кваліфіковані рекомендації, 
які можуть знадобитися як у нелегкі, так і в добрі 
часи. Незважаючи на кризу на світових фінансо-
вих ринках, результати діяльності групи відрізня-
ються помітною стабільністю: ми закінчили 2009 
рік із гарною ліквідною позицією, комфортним 
рівнем достатності капіталу, ризиком кредитно-
го портфеля (кредити, прострочені більш ніж на  
30 днів) на рівні 2,68% та помірним прибутком.
Наші акціонери завжди дотримувалися консер-
вативного, перспективного підходу до розвитку 
бізнесу, намагаючись знайти золоту середину 
між загальною метою розвитку, тобто підтрим-

кою якомога більшої кількості малих підприємств 
і дрібних вкладників, і досягненням комерційно-
го успіху.

Міцну основу групі ПроКредит забезпечують 
сильні акціонери на чолі з німецькою компанією 
ПроКредит Холдинг АГ, заснованою в 1998 році 
компанією IPC. ПроКредит Холдинг — це акціо-
нерне товариство, акціями якого володіють ін-
вестори як державного, так і приватного сектора. 
Серед акціонерів-представників приватного сек-
тора — компанії IPC та IPC Invest (інвестиційний 
інструмент співробітників IPC і групи ПроКредит), 
нідерландський фонд DOEN, американський пен-
сійний фонд TIAA-CREF, фонд мікрофінансування 
Омідьяр-Тафтс і швейцарський інвестиційний 
фонд responsAbility. До акціонерів ПроКредит 
Холдингу, які представляють державний сектор, 
належать Німецька банківська група KfW (KfW 
Bankengruppe), Міжнародна фінансова корпора-
ція (одна з організацій Групи Світового банку, що 
здійснює інвестиції в приватному секторі), FMO 
(нідерландський банк розвитку), BIO (бельгій-
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ська інвестиційна компанія для країн, що розви-
ваються) та PROPARCO (французька компанія для 
інвестицій і просування економічного співробіт-
ництва). Група також має стабільну підтримку від 
Європейського банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) і Коммерцбанку, наших міноритарних ак-
ціонерів у Східній Європі та Міжамериканського 
банку розвитку в Латинській Америці. Завдяки 
довірі і міцній підтримці з боку акціонерів та ін-
ших партнерів група ПроКредит закінчила рік із 
коефіцієнтом достатності капіталу на рівні 16%.
ПроКредит Холдинг не лише забезпечує дочірні 
компанії необхідним акціонерним капіталом, а й 
розроблює стратегію розвитку ПроКредит банків, 
призначає вище керівництво та надає підтримку 
в усіх ключових сферах діяльності. Холдинг за-
безпечує впровадження на рівні групи корпора-
тивних цінностей, провідних методів банківської 
діяльності та принципів управління ризиками 
згідно з новою Базельською угодою про достат-
ність капіталу. Група діє у відповідності до чітко 
визначених регулятивних норм Федерального 
управління фінансового нагляду Німеччини.   

Особливу увагу ПроКредит Холдинг і група Про-
Кредит приділяють управлінню персоналом. 
Наша концепція «банк-сусід» не обмежується 
виключно залученням цільових клієнтів. Вона 

також стосується того, як ми працюємо з нашими 
співробітниками, як заохочуємо їх до співпраці з 
клієнтами. Міцність наших відносин із клієнтами і 
надалі буде головною складовою нашої ефектив-
ної роботи й досягнення стабільних результатів. 

Відповідальний підхід до зазначеної концепції ви-
магає також і децентралізованого прийняття рі-
шень, а отже, розсуду та творчості від усіх співро-
бітників, особливо керівників відділень. У своїй 
щоденній діяльності ми дотримуємося принципів 
відкритого спілкування, прозорості та професіо-
налізму, що стали нашими основними корпора-
тивними цінностями. Саме тому запорукою успіху 
ми вважаємо підбір і підготовку відданого справі 
персоналу. Ми завжди намагаємося дотримува-
тися корпоративної культури, що сприяє профе-
сійному розвитку наших співробітників і в той же 
час виховує у них почуття глибокої особистої й 
соціальної відповідальності. Йдеться не лише про 
інтенсивне навчання технічним і управлінським 
навичкам, а й про постійний обмін персоналом 
між установами групи, для того щоб повною мі-
рою скористатися можливостями для розвитку 
наших працівників, що існують завдяки роботі у 
дійсно міжнародній групі. 
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Ключову роль у підготовці нашого персоналу віді-
грає розташована в Німеччині ПроКредит Акаде-
мія, де співробітники різних установ групи про-
ходять навчання за розрахованою на три роки 
програмою «ПроКредит Банкір». На додаток до 
інтенсивної технічної підготовки студентам в рам-
ках програми читають лекції з таких предметів, 
як антропологія, історія, філософія й етика, за-
безпечують занурення в полікультурне навчаль-
не середовище. Надаючи майбутнім менеджерам 
можливість вивчати різні предмети, ми ставимо 
за мету розвивати їхні погляди на навколишній 
світ, удосконалювати комунікаційні та управ-
лінські навички. У вересні 2008 року ПроКредит 
Академія вітала своїх перших випускників. Про-
фесійному розвитку менеджерів середньої ланки 
сприяє навчання в регіональних академіях групи 
в Латинській Америці, Африці та Східній Європі.
Стратегія діяльності групи у 2010 році враховує 
домінуючі умови розвитку країн, у яких доводить-
ся працювати. Ми продовжуватимемо розширю-
вати нашу діяльність як «домашнього банку» для 
дрібних та малих підприємств і пропонуватимемо 
пристосовані до їхніх потреб кредити та інші бан-
ківські послуги. Що ж стосується наших кредит-
них операцій, то у більшості країн ми збільшимо 
мінімальну суму кредиту для бізнес-клієнтів до 
1–2 тис. доларів США/євро, оскільки нижче цьо-
го рівня існує широкий доступ до кредитів, що їх 
пропонують постачальники послуг споживчого 
кредитування. Це перешкоджає нам розвивати 

лояльні відносини із клієнтами та утримувати 
їхню кредитну заборгованість на стійкому рівні. 
Таким клієнтам ми вважаємо за краще пропону-
вати депозитні рахунки та інші банківські послу-
ги. До того ж ми переконані, що зможемо у біль-
шій мірі впливати на розвиток економіки, якщо 
зосередимось на крупніших кредитах тим підпри-
ємствам, які дійсно мають потенціал для створен-
ня робочих місць. Серед наших першочергових 
завдань на наступний рік — забезпечення якості 
кредитного портфеля та подальше підвищення 
ефективності банківських послуг. 

Незмінним нашим пріоритетом залишатиметься 
подальший розвиток персоналу, оскільки саме 
завдяки професіоналізму своїх працівників ми 
розбудовуємо міцні, всебічні відносини з клієнта-
ми, а це дуже важливий фактор успіху в мінливих 
економічних умовах. Будучи групою відповідаль-
них банків для звичайних людей, з розважливим 
підходом до здійснення банківської діяльності та 
добре підготовленим персоналом, що є запору-
кою успішної діяльності, ми прагнемо консоліда-
ції нашої позиції «домашнього банку» для малих 
підприємств, їхніх працівників та звичайних лю-
дей, які мешкають і працюють поруч із нашими 
відділеннями.     

Гр у п а  П р о К р е д и т:  в і д п о в і д а л ь н і  б а н к и  д л я  м а л о г о  б і з н е с у  та  з в и ч а й н и х  л ю д е й
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кладатися на непередбачувані ринки капіталу для 
залучення коштів.

Досвід нашої діяльності у 2009 році свідчить, що 
клієнти схвалюють та цінують застосовуваний 
нами прозорий і відповідальний підхід. Ми пропо-
нуємо прості й надійні роздрібні банківські послу-
ги, в тому числі гнучкі ощадні та депозитні рахун-
ки для задоволення довго- та короткотермінових 
потреб вкладників. Наша віра в прозоре пряме 
спілкування допомагає плекати довіру клієнтів 
у ці складні часи. Вони дуже цінують нашу готов-
ність у будь-який момент простою мовою розпо-
вісти про безпечні можливості заощаджування, 
бажають постійно мати доступ до своїх грошей. 
Завдяки довірі, яку група ПроКредит завоювала 
у громадськості, у 2009 році ми змогли звітувати 
про вагоме зростання депозитів клієнтів, хоча і не 
брали участі в надто агресивних цінових кампані-
ях, здійснюваних багатьма іншими банками для 
укріплення своїх ліквідних позицій. Усі установи 
ПроКредит банків у Східній Європі завершили рік 
з прийнятною позицією ліквідності, здебільшого 
без суттєвого збільшення середньої вартості за-
лучених коштів.

ПроКредит банки мали сильну позицію в управлін-
ні зростанням і якістю кредитного портфеля. Вони 
ніколи не брали участі в агресивному споживчому 
й корпоративному кредитуванні, яким займалися 
інші установи та яке наразі створює значні пробле-
ми для кредитних портфелів у регіоні. Ми завжди 
стверджували, що споживчі кредити мають лише 
обмежений вплив на розвиток і несуть із собою 
ризик надмірної заборгованості в разі їх неправо-
мірної реклами та надання без глибокого аналізу 
здатності клієнтів повернути кредит (а саме так 
останніми роками підходили до споживчого кре-
дитування фінансові установи в переважній біль-
шості східноєвропейських країн).

Великого значення установи групи ПроКредит на-
дають відповідальним банківським послугам для 
суб’єктів малого та родинного бізнесу. Ми нама-
гаємося стати для них кращим банківським парт-
нером, здатним розуміти їхні потреби та надавати 
професійні поради. Ми віримо, що ці суб’єкти гос-
подарювання також є важливою рушійною силою 
економічного зростання та створення робочих 
місць по всій Східній Європі. Впродовж усього 
2009 року ми не припиняли активно кредитувати 
малий бізнес, хоча інші банки значно скоротили 
масштаби своєї діяльності з видачі кредитів. Ми 
зменшили лише кількість дрібних кредитів (до  
2 000 євро), що надавалися мікропідприємствам. 
Пов’язано це з тим фактом, що багато власників 
таких підприємств внаслідок надмірного вико-

Представлений в 11 країнах Східної Європи, Про-
Кредит є провідним постачальником банківських 
послуг дрібному, малому та середньому бізнесу 
в регіоні. ПроКредит пишається високим рівнем 
прозорих професійних послуг, які він надає всім 
своїм клієнтам, у тому числі і звичайним людям, 
які мешкають та працюють поруч із 539 ПроКре-
дит відділеннями у Східній Європі.

Для Східної Європи 2009 рік виявився сповненим 
великих викликів. Після кількох років сталого 
економічного зростання, що певною мірою під-
живлювалося за рахунок стрімкого розширення 
банківського сектора, де домінували західноєвро-
пейські банки, регіон не міг не відчути наслідків 
світової фінансової кризи та спричиненої нею гло-
бальної рецесії. Майже в усіх країнах, в яких ми 
працюємо, 2009 рік відзначився гальмуванням 
розвитку банківського сектора та серйозним зни-
женням ВВП. Характер, міра та суворість їхнього 
впливу в різних країнах були різними. Найбіль-
шого удару зазнала Україна, де ВВП, за деякими 
оцінками, впав більш ніж на 15%, тоді як інші кра-
їни, наприклад Косово та Албанія, зазнали менш 
суворої рецесії.

У 2009 році в банківській сфері по всій Східній Єв-
ропі переважало занепокоєння, по-перше, щодо 
ліквідності, по-друге, щодо проблемних кредитів. 
Показники роботи групи ПроКредит у Східній Єв-
ропі у звітному році стосовно ліквідності та якості 
кредитного портфеля висвітлюють як ту важливу 
роль у розвитку цього регіону, що її відіграють 
ПроКредит банки, так і їх відносно низький про-
філь ризику.

ПроКредит банки Східної Європи у 2009 році швид-
ко побудували надійний буферний запас ліквід-
ності, незважаючи на зняття клієнтських коштів із 
депозитних рахунків, якого зазнала в останньому 
кварталі 2008 року більшість наших ринків. Це 
свідчить про довіру до нас та впевненість у нашій 
надійності роздрібних вкладників.

Діяльність групи ПроКредит багато років поспіль 
спрямовується на розвиток культури заощаджень. 
Відкладання грошей може допомогти захисти-
ти ощадливих людей від життєвих негараздів, а 
оскільки відношення депозитів до ВВП у східно-
європейських країнах є набагато нижчим, ніж у 
Західній Європі, то ми сподіваємося, що мобілі-
зація заощаджень стане важливим пріоритетом 
розвитку. ПроКредит банки фінансують більшість 
видів своєї діяльності з кредитування за рахунок 
місцевих заощаджень. Відношення депозитів до 
кредитів у ПроКредит банках цього регіону набли-
жається до 90%. У 2009 році нам не довелося по-
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ПроКредит у Східній Європі

ристання споживчих кредитів має дуже велику за-
боргованість, а їхній бізнес є менш життєздатним, 
ніж у минулому. Ми плануємо припинити обслуго-
вування цього сегмента ринку та спрямувати свою 
діяльність передусім на малих і середніх клієнтів, 
що беруть кредити у розмірі від 2 000 до 150 000 
євро.

Усі бізнес-кредити ми намагаємося надавати 
лише після ретельного аналізу здатності кожного 
клієнта виконувати свої зобов’язання. Ми маємо 
на місцях децентралізовані системи прийняття рі-
шень і керівні органи, укомплектовані висококва-
ліфікованими працівниками, здатними провести 
ефективну та надійну оцінку ризику навіть у більш 
мінливих економічних умовах. Група ПроКредит 
відзначається по-справжньому відповідальним 
ставленням до розвитку бізнесу. Ми маємо на меті 
будувати тривалі відносини з нашими клієнтами, 
проте пам’ятаємо, що кредит є водночас і боргом.

Усі перелічені принципи діяльності є незамінними, 
зокрема, для управління потенційною простроче-
ною заборгованістю за умови, що клієнти мають 
пристосовуватися до нижчого рівня продажів, 
ніж очікувалося. Для попередження складнощів, 
виникнення яких вже відчувалося у 2009 році, 
як реакцію на збільшений кредитний ризик ми 
запровадили консервативніші політики кредиту-
вання та інтенсивніші процедури управління про-
строченою заборгованістю. Наші працівники тісно 
співпрацювали з клієнтами, аби допомогти їм зро-
зуміти мінливі умови та вчасно відреагувати на 
них. Завдяки цьому наші східноєвропейські бан-

ки завершили рік із ризиком портфеля (кредити, 
прострочені більш ніж на 30 днів) на рівні 2,81% 
і ризиком портфеля (кредити, прострочені більш 
ніж на 90 днів) на рівні 1,93%. Лише на наших най-
складніших ринках, в Україні та Боснії, впродовж 
року ризик портфеля (кредити, прострочені більш 
ніж на 30 днів) перевищував 5%, і це можна вва-
жати значним досягненням.

Наша діяльність із кредитування полягає, зокре-
ма, у піклуванні про місцеві галузі виробництва й 
обслуговування, у наданні сільськогосподарських 
кредитів. Ми щиро бажаємо підтримати цей сек-
тор, знехтуваний іншими банками, але життєво 
важливий для забезпечення зайнятості та со-
ціальної згуртованості населення поза межами 
міських районів. До того ж ми надаємо кредити 
для поліпшення житлових умов, аби допомогти 
родинам відремонтувати свої домівки, подбати 
про їх енергозбереження.

З огляду на нашу спрямованість на якість, а не на 
кількість, значного зростання кількості відділень 
групи в 2009 році не відбулося; більше того, дове-
лося дещо скоротити штати. Згідно з прогнозами, 
макроекономічна ситуація у Східній Європі в 2010 
році залишатиметься складною, та все ж ми на-
магатимемося підвищувати якість роботи наших 
працівників, поглиблювати відносини з клієнта-
ми. Лише банки у Вірменії та Молдові, можливо, 
зможуть відкрити додаткові відділення. В усіх без 
винятку країнах ми маємо на меті консолідувати 
нашу позицію як найнадійнішого банківського 
партнера для малих і середніх підприємств.

П р о К р е д и т  у  С х і д н і й  Є в р о п і
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Завдяки своєму професійному персоналу ПроКре-
дит Банк може стати надійним партнером для кож-
ного. Група ПроКредит вважає своїм обов’язком 
проводити навчання співробітників та сприяти 
їхньому професійному розвитку, підтримувати і 
примножувати культуру відкритого й чесного спіл-
кування. 

Обмін персоналом, проведення закордонних та 
регіональних навчань — невід’ємна складова ді-
яльності групи. Так, керівники середньої ланки мо-
жуть підвищити свою кваліфікацію у нашій східно-
європейській Академії в місті Скоп’є, Македонія. 
Це важливий канал для оперативної та узгодженої 
взаємодії регіонів, що допомагає справлятись 
із задачами сьогодення. З моменту заснування 

Академії інтенсивний 6-тижневий курс навчання 
успішно пройшли понад 200 працівників. Створе-
ний при ній мовний центр проводить регіональні 
курси англійської мови, завдяки чому з’являються 
нові можливості для обміну досвідом на міжна-
родному рівні. Подібно до всіх завбачливих банків 
ми у 2010 році велике значення надаватимемо ра-
ціональному управлінню витратами. Інвестуван-
ня в персонал — альтернативний вклад, що про-
довжуватиме відігравати ключову роль у нашій 
діяльності. А запорукою нашого тривалого успіху 
на теренах Східної Європи є кваліфікована, ціле-
спрямована, професійна команда. 
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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

ПроКредит Банк
Албанія

ПроКредит Банк
Вірменія

ПроКредит Банк
Боснія і Герцеговина

ПроКредит Банк
Болгарія

ПроКредит Банк
Грузія

ПроКредит Банк
Косово

ПроКредит Банк
Македонія

ПроКредит
Молдова

ПроКредит Банк
Молдова

ПроКредит Банк
Румунія

ПроКредит Банк
Сербія

ПроКредит Банк
Україна

Загальна інформація*

Заснований у жовтні 1998 року
42 відділення
39 443 кредити / 153,6 млн євро 
192 840 депозитних рахунків / 246,5 млн євро
867 співробітників

Заснований у грудні 2007 року
9 відділень 
3 847 кредитів / 23,5 млн євро 
15 479 депозитних рахунків / 13,0 млн євро
239 співробітників

Заснований у жовтні 1997 року
26 відділень
39 762 кредити / 119,7 млн євро 
105 106 депозитних рахунків / 124,1 млн євро
662 співробітники

Заснований у жовтні 2001 року
86 відділень
55 504 кредити / 550,8 млн євро 
227 104 депозитних рахунки / 334,7 млн євро
1 797 співробітників

Заснований у травні 1999 року
59 відділень
63 993 кредити / 220,9 млн євро 
400 215 депозитних рахунків / 159,0 млн євро
1 680 співробітників

Заснований у січні 2000 року
62 відділення
99 336 кредитів / 471,7 млн євро 
399 539 депозитних рахунків / 638,3 млн євро
1 177 співробітників

Заснований у липні 2003 року
41 відділення
31 999 кредитів / 135,8 млн євро 
134 603 депозитних рахунки / 142,3 млн євро
689 співробітників

Заснований у грудні 1999 року
1 відділення
7 108 кредитів / 13,0 млн євро 
85 співробітників

Заснований у грудні 2007 року
27 відділень
6 715 кредитів / 22,4 млн євро 
22 646 депозитних рахунків / 12,7 млн євро
533 співробітники

Заснований у травні 2002 року
43 відділення
35 533 кредити / 180,5 млн євро 
136 576 депозитних рахунків / 133,3 млн євро
1 006 співробітників

Заснований у квітні 2001 року
79 відділень
118 249 кредитів / 472,9 млн євро 
450 656 депозитних рахунків / 345,7 млн євро
1 864 співробітники

Заснований у січні 2001 року
64 відділення
25 510 кредитів / 188,3 млн євро 
121 435 депозитних рахунків / 104,7 млн євро
1 417 співробітників

Контактна інформація

Юридична адреса: Sami Frasheri St., 
Tirana, Поштова адреса: 
Dritan Hoxha St., Tirana, P.O. Box 2395 
Tel./Fax: +355 42 271 272 / 276
info@procreditbank.com.al
www.procreditbank.com.al

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

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

26 Todor Aleksandrov Blvd.
1303 Sofia 
Tel./Fax: + 359 2 813 5100 / 5110
contact@procreditbank.bg
www.procreditbank.bg

154 D. Agmashenebeli Ave. 
0112 Tbilisi
Tel./Fax: +995 32 20 2222 / 24 3753
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

16 “Mother Tereze” Boulevard 
10000 Prishtina 
Tel./Fax: + 381 38 555 777 / 248777
info@procreditbank-kos.com
www.procreditbank-kos.com 

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

65 Stefan cel Mare Ave. 
office 900, Chisinau
Tel./Fax: + 373 22 836555 / 273488
office@procredit.md
www.procredit.md

65 Stefan cel Mare Ave. Chisinau
office 901, Chisinau
Tel./Fax: + 373 22 836555 / 273488
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md

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

17 Milutina Milankovica
11070 Belgrade
Tel./Fax: +381 11 20 77 906 / 905
info@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs 

107a Peremohy Ave.
03115 Kyiv 
Tel./Fax: +380 44 590 10 17 / 01
info@procreditbank.com.ua
www.procreditbank.com.ua

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

Павло Ткаченко та його дружина Оксана, яким 
виповнилось по 33 роки, за фахом юристи. 
Вони мають двох дітей, 6-річну Дарину та 
9-річного Данила. Родина проживає у Доне-
цьку — великому місті на сході України.

У 2008 році, маючи кількарічний досвід роботи 
юристами, Павло й Оксана вирішили заснува-
ти в Донецьку нотаріальну контору. Очолила 
її Оксана. Cпочатку Павло допомагав дружині 
вести справи контори, але згодом він обійняв 
посаду в іншій фірмі, що займається забудо-
вою земельних ділянок. У вересні 2009 року, 
невдовзі після заснування нотаріальної кон-
тори, Оксана відкрила поточний рахунок в од-
ному з донецьких відділень ПроКредит Банку. 
Подружжю цей банк порекомендували колеги, 
наголосивши на його надійності та злагодженій 
роботі персоналу. До того ж їх привабив зруч-
ний режим роботи закладу. Павло згадує:

«Насправді, нам потрібен був надійний банк, 
який би не лише надавав банківські послуги 

за прийнятними цінами, а й закривався після 
шостої години. Для нас це було дуже важли-
во, адже ми обоє працювали повний робочий 
день. ПроКредит був єдиним банком у місті, 

що відповідав нашим потребам.»

Персонал відділення, до якого звернулося по-
дружжя, завжди був готовий надати потріб-
ну допомогу чи пораду, а незабаром Павло й 
Оксана зрозуміли, що працівники Банку справ-
ді зацікавилися ними. Таким чином, приблиз-
но через місяць після оформлення поточного 

рахунку для Оксаниної нотаріальної контори, 
подружжя почало користуватися іншими на-
даваними банком послугами. Зокрема, Пав-
ло відкрив строковий депозитний рахунок на 
суму 35 тис. доларів США.

Ткаченки, які вже більше чотирьох років є клі-
єнтами ПроКредит Банку, дуже задоволені 
якістю його послуг. І не дивно, що подружжя 
планує і надалі розширювати відносини з ним. 
Сьогодні Павло має шість депозитних рахунків 
і один картковий, а Оксана користується двома 
картковими рахунками, депозитними схемами 
та Ощадною програмою. Вони знають, що, ко-
ристуючись депозитними продуктами ПроКре-
дит Банку, можна бути впевненим у щасливому 
та забезпеченому майбутньому своєї родини. 
Павло й Оксана почали змалку навчати своїх 
дітей дбайливому ставленню до грошей та не-
щодавно відкрили Дитячі ощадні рахунки для 
Данила й Дарини.

Наразі Павло працює у великій будівельній ком-
панії в Донецьку, де відповідає за організацію й 
управління проектами забудови земельних ді-
лянок. Він задоволений своєю посадою, оскіль-
ки вона допомагає досягти поставлених цілей у 
спосіб, що узгоджується з його особистими цін-
ностями. Оксана також дуже задоволена своєю 
роботою. А позаяк подружжя усвідомлює, що 
ПроКредит Банк поділяє ті ж принципи і пріо-
ритети, якими вони самі керуються у житті, то 
не має жодних сумнівів, що ще довгі роки зали-
шатиметься його вірними клієнтами.

Павло 
й Оксана Ткаченки, 
юристи, клієнти, 
що мають депозити
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49-річний Борис Чернишов та його 55-річна 
дружина Тетяна живуть у місті Макіївка, що на 
південному сході України, а їхній шлюб триває 
вже понад 30 років. Завдяки спокійній, проте 
наполегливій вдачі Бориса та сильному харак-
терові його дружини подружжя завжди мало 
можливість тішитися життям, незважаючи на 
неминучі негаразди.

Борис народився в Макіївці та багато років 
працював на поблизу розташованій вугільній 
шахті. П’ятнадцять років тому він вижив після 
вибуху, який забрав життя 12 інших гірників. 
Чоловік сам заледве не помер, а після цього 
випадку більше не мав можливості працюва-
ти гірником. Він залишився на шахті, хоча вже 
слюсарем, та згодом захопився художньою об-
робкою металів і ковальством. Понад рік тому 
Борис вийшов на пенсію за інвалідністю, і на-
разі багато часу проводить у своїй майстерні, 
створюючи привабливі вироби за унікальними 
задумами.

Віддана й турботлива дружина Тетяна, мама 
двох доньок, допомагає своєму чоловікові об-
робляти город та пасти кіз — їх у подружжя по-
над 30 голів. До того ж ця невтомна жінка пра-
цює інструктором зі стрільби та викладачем у 
школі водіїв. Свій оптимізм і позитивний світо-
гляд Тетяна пояснює тим, що вона завжди має 
встигнути зробити багато справ.

Чернишови почали користуватися послугами 
ПроКредит Банку три роки тому — тоді їх прива-
били зовнішній вигляд макіївського відділення 
та дружня гостинна атмосфера, що панувала у 
ньому.

Спочатку подружжя вирішило взяти кредит  
4 000 доларів США на ремонт будинку.

«Процедура подання заявки була простою, 
до того ж спеціаліст з кредитів усе нам 

пояснив зрозумілою для нас мовою. Ці гроші 
ми використали на придбання нових систем 
опалення та водопостачання, а встановили 

все самі, бо когось наймати обійшлося б дуже 
дорого»,

— коментує Борис.

Закінчивши цю роботу, вони почали ремонту-
вати квартиру своєї старшої доньки, взявши у 
банку другий кредит на поліпшення житлових 
умов, цього разу на суму у 2 500 доларів США. 
До того ж Борис одним із перших серед пенсі-
онерів Макіївки підписався на нову Пенсійну 
програму ПроКредит Банку, яку було запо-
чатковано в травні 2009 року, потому як уряд 
санкціонував виплату пенсій безпосередньо на 
рахунки в Банку. Чоловіка цілком задовольняє 
робота персоналу, він дуже цінує уважне став-
лення до себе, можливість одержати миттєве 
обслуговування.

«Ми рекомендуємо ПроКредит Банк друзям 
та знайомим як такий, що завжди допоможе 
своїм клієнтам знайти індивідуальні рішення 

залежно від їхніх потреб. Пенсіонери ма-
ють особливі вимоги: їх задовольнить лише 
банк, що будує тісні відносини із клієнтом 

та справді турбується про нього. Саме такі 
принципи сповідує ПроКредит Банк»,

— розповідає Тетяна.

Борис і Тетяна Чернишови, 
клієнти Пенсійної програми



Ганна та Алик Сапронови дуже дбають про своїх 
«малюків» — дві успішно працюючі фірми. По-
дружжя, що живе в Донецьку, є співвласниками 
чайної компанії «Антарес», розташованої в цьо-
му ж місті. «Антарес» імпортує високоякісні чаї й 
інші харчові продукти та постачає їх роздрібним 
торговельним точкам в Україні. Два роки тому 
Ганна й Алик заснували готель. І відтоді Ганна, на 
додачу до своїх батьківських обов’язків (в роди-
ні зростають два сини), займається маркетингом 
для обох суб’єктів господарювання.

«Антарес» засновано в 1996 році, і за час, що ми-
нув, фірма з малого регіонального дистриб’ютора 
перетворилася на потужного гравця на україн-
ському ринку чаю та кави. Численні виробники 
зі Шрі-Ланки, Японії та Західної Європи уклали з 
нею договори на просування і розповсюдження 
продукції своїх марок в Україні. Компанія також 
переробляє імпортований чай на устаткуванні, де 
шрі-ланкійські експерти пильно стежать за всіма 
виконуваними операціями. Маючи амбітну стра-
тегію зростання, «Антарес» постійно поліпшує 
власну дистриб’юторську систему та розширює 
свій портфель торговельних марок.

П’ять років тому, вислухавши рекомендації своїх 
друзів, Ганна й Алик уперше вирішили скориста-
тися послугами ПроКредит Банку. Їхня компанія 
«Антарес» почала розширюватися, а чисельність 
штату збільшилася з 85 до 135 осіб. Для фінан-
сової підтримки підприємства необхідно було 
залучати різноманітні банківські послуги, і тому 
подружжя вирішило відкрили поточні рахунки 
в ПроКредит Банку. Наразі вони також користу-
ються системою інтернет-банкінгу та кредитною 
лінією. У 2005 році компанія «Антарес» узяла свій 
перший кредит на суму 100 тис. доларів США для 
фінансування обігового капіталу, а після цього 

отримувала кредити для фінансування тран-
спортних засобів та іншого обладнання, а також 
для задовольняння потреб в обіговому капіта-
лі. Найбільшим з усіх узятих був кредит на суму  
989 тис. доларів США. За кілька років компанія 
досягла неабиякого зростання, не в останню чер-
гу завдяки фінансовій підтримці з боку ПроКре-
дит Банку.

Другий успішний бізнес було започатковано в 
2007 році із заснуванням курортів родинного від-
починку. Сьогодні в Україні працюють три морські 
курортні комплекси під назвою «Акватика», що 
належать цій родині. Готелі процвітають, оскільки 
дедалі більше українців віддають перевагу відпо-
чинку у власній країні, а не за кордоном. 

«Із ПроКредит Банком ми почали працювати у 
грудні 2004 року, і за цей час мали можливість 

скористатися різними його продуктами та 
послугами. Ми дуже цінуємо можливість мит-
тєвого обслуговування, професійність праців-
ників, гнучкість рішень, що пропонуються, від-
повідальний підхід до обслуговування клієнтів», 
а тому сподіваємося на подальші взаємовигідні 
відносини із цією надійною, стабільною устано-

вою», 
— каже Ганна.
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Ганна й Алик Сапронови, 
власники дистриб’юторської 
чайної компанії та готелю
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Житель Молдови Вадим Шаповалов у 1990 році 
приїхав до Одеси погостити у свого друга. Місто 
хлопцеві так сподобалося, що він вирішив там осе-
литися. Вадим вступив до Одеського державного 
політехнічного університету та закінчив його з ди-
пломом спеціаліста з радіоелектроніки. Ще буду-
чи студентом, хлопець зустрів Тетяну, яка згодом 
стала його дружиною. Зараз подружжя виховує 
15-річну доньку Анастасію.

У 1997 році Вадим і Тетяна, за фахом інженер, при-
ймають рішення розпочати в Одесі власний бізнес. 
З огляду на тогочасний стан української економі-
ки, то було нелегкою справою. Подружжя мало на-
мір виготовляти жалюзі та споріднену продукцію, 
зокрема пристрої автоматизованого радіоуправ-
ління, оскільки було зрозуміло, що саме в цій сфері 
Вадим зможе застосувати свої професійні знання. 
Компанію вирішили назвати «Венеція», оскільки 
венеційські (горизонтальні) жалюзі мали стати 
важливою складовою лінійки запланованої про-
дукції.

«Ми відкривали свою справу з великим ентузі-
азмом та дуже малим штатом — лише троє 

працівників порівняно з 27 сьогодні. Свою діяль-
ність «Венеція» розпочала зі складання простих 

горизонтальних жалюзі»,
— згадує Вадим. 

Зараз компанія пропонує справжнє розмаїття жа-
люзі та ролетів, постачає компоненти для вироб-
ництва навісів і москітних сіток. Більшість матері-
алів для виготовлення такої продукції доводиться 
купувати за кордоном, і, таким чином, фірми, які 
мають можливість імпортувати її великими пар-
тіями, можуть захопити істотну частку місцевого 

ринку. На думку Вадима,

«Справжній прорив для нас відбувся в 2000 році. 
Саме тоді почала розширюватися наша ди-

лерська мережа. А в 2003 році ми організували 
співпрацю з китайськими постачальниками, що 
дало нам можливість продавати компоненти 
меншим українським виробникам та перетво-

ритися на потужного гравця на ринку».

Клієнтом ПроКредит Банку компанія «Венеція» 
стала в 2006 році, коли потребувала додаткових 
коштів і зазнала проблем з отриманням кредиту 
на поповнення обігових коштів від банку, яким 
користувалася раніше.

«Нам просто зателефонував радник по роботі 
з клієнтами із ПроКредит Банку. Нас приємно 

вразило те, що він сказав, і ми вирішили прийня-
ти пропозицію — подали заяву на отримання 

кредиту в сумі 8 900 доларів, і одержали його»,
— розповів Вадим.

Відтоді ПроКредит Банк не раз надавав «Венеції» 
кредити, аби допомогти їй у фінансуванні обіго-
вого капіталу та для купівлі сучасного обладнан-
ня. Найбільшим за цей період був кредит на суму  
350 тис. доларів США. Наразі компанія користуєть-
ся і розрахунково-касовими послугами банку.

Хоча економічна криза спричинила падіння обся-
гу продажів на підприємстві до рівня 2006 року, 
Вадим і Тетяна залишаються спокійними. Вони 
знають, що можуть розраховувати на підтримку з 
боку ПроКредит Банку і що це допоможе їм подола-
ти негаразди та оптимальним чином використати 
для свого зростання будь-які нагоди.

Н а ш і  к л і є н т и

Вадим і Тетяна Шаповалови, 
виробники жалюзі
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Фінансова звітність
За рік, що закінчився 31 грудня 2009 р.
з висновком незалежних аудиторів
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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 
 

АКЦІОНЕРАМ ТА ПРАВЛІННЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ПРОКРЕДИТ БАНК” 
 

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк” 
(далі – “Банк”), що включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2009 року, звіт про 
прибутки та збитки, звіт про сукупні прибутки і збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт 
про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, суттєві описи важливих 
аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. 
 
Відповідальність управлінського персоналу стосовно фінансової звітності 
 
Управлінський персонал Банку несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї 
фінансової звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідальність 
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю, стосовно підготовки та достовірного подання фінансової звітності, яка не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної 
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 
 
Відповідальність аудиторів 
 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі 
проведеного аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання 
аудиту для отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. 
 
Аудит передбачає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум 
та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких 
процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової 
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для висловлення 
нашої думки. 
 
Висновок 
 
На нашу думку, фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий 
стан Банку на 31 грудня 2009 року, а також його фінансові результати та рух грошових коштів 
за рік, що закінчився зазначеною датою у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 
 

 

 

23 квітня 2010 року 
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Звіт про фінансовий стан     
на 31 грудня 2009 року

«ПроКредит Банк» 
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2009 року 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Примітки на сторінках 6-65 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 1 

В тисячах доларів США 
Примітка 

31 грудня  
2009 р. 

31 грудня  
2008 р. 

(Скориговано) 
    
АКТИВИ:    
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові 
резерви 32 34 055 34 849 

Заборгованість інших банків 33 37 244 - 
Кредити та аванси клієнтам 34,35 255 242 357 382 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу  127 131 
Поточний податковий актив  791 830 
Відстрочений податковий актив 31 5 057 2 152 
Приміщення та обладнання 36 11 018 13 541 
Нематеріальні активи 37 923 993 
Інші фінансові активи 38 1 481 1 381 
Інші нефінансові активи 38 543 383 
      
    
Всього активів  346 481 411 642 
    
    
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    
Заборгованість перед іншими банками  - 94 
Кошти клієнтів 39 150 146 174 986 
Інші позикові кошти  40 142 918 190 189 
Випущені боргові цінні папери 41 4 263 7 131 
Інші фінансові зобов’язання 42 1 470 1 549 
Інші нефінансові зобов’язання 42 22 199 
Субординований борг 43 23 254 14 047 
     
    
Всього зобов’язань  322 073 388 195 
    
    
КАПІТАЛ    
Статутний капітал 44 28 428 19 481 
Емісійний дохід  97 101 
(Дефіцит) / нерозподілений прибуток  (710) 7 288 
Резерв курсових різниць  (13 663) (12 733) 
Інші резерви  10 256 9 310 
      
    
Всього капіталу  24 408 23 447 
      
    
Всього зобов’язань та капіталу  346 481 411 642 
    
 
 
Затверджено до випуску Правлінням та підписано від його імені 23 квітня 2010 року. 
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В тисячах доларів США Примітка 2009 р. 2008 р.
Процентні доходи 28 55 029 81 611
Проценті витрати 28 (26 186) (35 945)
Чисті процентні доходи  28 843 45 666
   
Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам   35 (13,766) (8,211)
Чисті процентні доходи після вирахування резерву під зменшення корисності кредитів   15,077 37,455
   
Комісійні доходи 29 5 789 8 607
Комісійні витрати 29 (1 144) (1 446)
Чисті комісійні доходи  4 645 7 161
   
Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою  3 180 2 256
Прибутки мінус збитки від курсових різниць  (11) 1 203
Результат торгових операцій  3 169 3 459
   
Інші операційні доходи  199 125
Адміністративні та інші операційні витрати 30 (34 153) (50 321)
Збиток до оподаткування  (11 063) (2 121)
    
Кредит з податку на прибуток 31 3 065 82
Збиток за рік  (7 998) (2 039)

Звіт про сукупні прибутки та збитки
За рік, що закінчився 31 грудня 2009 року

В тисячах доларів США Примітка 2009 р. 2008 р.
Збиток за рік  (7 998) (2 039)
Курсова різниця при перерахунку в іноземну валюту  (930) (13 887)
Інший сукупний збиток за рік   (930) (13 887)

Всього сукупний збиток за рік  (8 928) (15 926)

Звіт про прибутки та збитки    
За рік, що закінчився 31 грудня 2009 року

Примітки на сторінках 48-83 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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Звіт про зміни капіталу
За рік, що закінчився 31 грудня 2009 року

Примітки на сторінках 48-83 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності

В тисячах доларів США При-
мітка

Статутний 
капітал

Емісійний 
дохід

(Дефіцит) 
/ нерозпо-

ділений 
прибуток

Резерв 
перера-

хунку 
валют

Інші 
резерви

Всього 
капіталу

Залишок на 1 січня 2008 р. 
(згідно з попередньою звітністю) 29 702 154 9 517 - - 39 373

Рекласифікація резерву курсових 
різниць (Примітка 6) - - (190) 1 154 (964)  -

Залишок на 1 січня 2008 р. 
(скориговано) 29 702 154 9 327 1 154 (964) 39 373

Всього сукупний збиток за рік (10 221) (53) (2 039) (13 887) 10 274 (15 926)

Залишок на 31 грудня 2008 р. 19 481 101 7 288 (12 733) 9 310 23 447

Всього сукупний збиток за рік (942) (4) (7 998) (930) 946 (8 928)
Збільшення капіталу 44 9 889 - - - - 9 889

Залишок на 31 грудня 2009 р. 28 428 97 (710) (13 663) 10 256 24 408
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Звіт про рух грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2009 року

В тисячах доларів США Примітка 2009 р. 2008 р.

Грошові потоки від операційної діяльності   
Проценти отримані       53 644 80 193
Проценти сплачені       (28 954) (32 261)
Комісійні отримані      5 883 8 580
Комісійні сплачені      (1 146) (1 057)
Дохід від торгових операцій з іноземною валютою    3 180 2 237
Інші операційні доходи      199 92
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені     (16 990) (25 256)
Адміністративні та інші операційні витрати сплачені    (14 390) (19 241)
Податок на прибуток сплачений     - (1 801)
Грошові потоки, отримані від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов’язаннях 1 426 11 486

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях   
Залишки обов’язкових резервів    32 2 376 (24)
Заборгованість інших банків     33 (37 244) 8 208
Кредити та аванси клієнтам     34 86 994 (22 733)
Інші активи     38 (61) (1 573)
Заборгованість перед іншими банками     (93) (18 368)
Кошти клієнтів     39 (20 296) (14 627)
Інші зобов’язання      (15) 1 272
Чисті грошові кошти, отримані від / (використані в) операційної діяльності   33 087 (36 359)

Грошові потоки від інвестиційної діяльності   
Придбання інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу   - (152)
Придбання приміщень та обладнання    36 (657) (4 763)
Надходження від продажу приміщень та обладнання    - 31
Придбання нематеріальних активів    37 (326) (213)
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності    (983) (5 097)

Грошові потоки від фінансової діяльності   
Погашення випущених боргових цінних паперів   41 (2 518) (35 049)
Надходження від інших позикових коштів    40 - 84 232
Погашення інших позикових коштів    40 (46 618) (13 579)
Надходження від субординованого боргу    43 9 000 3 240
Випуск простих акцій     44 9 889 -
Чисті грошові кошти (використані в) / отримані від фінансової діяльності   (30 247) 38 844

Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти   (275) (1 297)
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів    1 582 (3 909)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року    29 926 33 835
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року   32 31 508 29 926

Примітки на сторінках 48-83 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності



Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 948

Примітки до фінансової звітності
31 грудня 2009 року
(в тисячах доларів США, якщо не зазначено інше)

A. Основа подання фінансової звітності

1) Відповідність Міжнародним стандартам фінансової звіт-
ності

ПроКредит Банк (далі – Банк) складає фінансову звітність у 
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ). Фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31 груд-
ня 2009 року, складена у відповідності до МСФЗ, опублікованих 
РМСБО та органом-попередником. Крім цього, Банк застосував 
інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретації міжна-
родних стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ) та органом-
попередником.
Банк не застосовував достроково жодних стандартів, які ще не 
набули чинності.

2) Відповідність національному законодавству

Банк зареєстрований в Україні та є резидентом України. На сьо-
годні Банк є публічним акціонерним товариством згідно із за-
конодавством України. Спочатку Банк був заснований у формі 
закритого акціонерного товариства під назвою «Мікрофінансо-
вий банк» і був зареєстрований Національним банком України 
(НБУ) 28 грудня 2000 року, реєстраційний №276. 30 вересня 
2003 р. на підставі рішення акціонерів назву Мікрофінансовий 
банк було змінено на ПроКредит Банк. Ця зміна була здійснена 
з метою визнання стратегії універсального банку та підкреслює 
той факт, що Банк належить до мережі ProCredit Bank у Східній 
Європі, Латинській Америці та Африці. У вересні 2009 року на 
виконання вимог нового Закону України «Про акціонерні то-
вариства» та у відповідності до змін до Закону «Про банки та 
банківську діяльність», якими передбачено, що банки в Україні 
можуть існувати лише у формі публічних акціонерних товариств 
або кооперативних банків, Банк змінив організаційно-правову 
форму на публічне акціонерне товариство зі збереженням без 
будь-яких обмежень всіх прав та зобов’язань колишнього за-
критого акціонерного товариства. Безпосередньою материн-
ською компанією і контролюючою стороною Банку є ПроКредит 
Холдинг АГ (у 2008 році – ПроКредит Холдинг АГ).

Основна діяльність
Основним видом діяльності Банку є надання повного спектру 
банківських послуг та послуг з корпоративного фінансування 
підприємствам мікро-, малого та середнього бізнесу на терито-
рії України з метою отримання прибутку та сприяння соціально-
економічному розвитку України. Банк здійснює свою діяльність 
на підставі банківської ліцензії, виданої Національним банком 
України 29 січня 2001 р. під номером 195. 
Банк має 64 (у 2008 році – 74) відділення в Україні.

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

3) Операційне середовище Банку

Хоча економіка України вважається ринковою, вона продовжує 
демонструвати певні ознаки перехідної економіки. Такі ознаки 
включають, але не обмежуються низькою ліквідністю на ринку 
капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю об-
межуючого валютного контролю, що не дозволяє національній 
валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Ста-
більність економіки України залежатиме від політики та дій уря-
ду, спрямованих на реформування адміністративно-правової 
системи, а також економіки. Як наслідок, операціям на території 
України властиві ризики, нетипові для розвинених ринків. 

Українська економіка чутлива до спадів ринку та зниження 
темпів економіки, що відбуваються у світі. Світова фінансова 
криза призвела до зменшення ВВП, нестабільності на ринках 
капіталу та значного погіршення ліквідності у банківському сек-
торі, більш суворих умов кредитування в Україні та значної де-
вальвації української гривні по відношенню до основних валют. 
Крім цього, у 2008 році міжнародні агентства почали знижувати 
кредитний рейтинг країни і продовжили це робити у 2009 році. 
Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживає уряд України 
з метою підтримання обмінного курсу і сприяння банківському 
сектору, існує невизначеність стосовно курсів валют, можли-
вості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для 
Банку та його контрагентів. В той же час глобальна економічна 
криза також значно вплинула на платіжний баланс України в 
результаті скорочення експорту. Ці фактори могли вплинути 
на фінансовий стан Банку, результати його діяльності та ділові 
перспективи. 
Крім цього, позичальники Банку могли самі зазнати погіршення 
ліквідності, що могло мати вплив на їх можливість погашення  
заборгованості перед Банком. У випадку, коли така інформація 
наявна, Банк відобразив переглянуті оцінки очікуваних майбут-
ніх грошових потоків у своїй оцінці зменшення корисності. 
Хоча керівництво Банку вважає, що воно вживає необхідних 
заходів для забезпечення сталої діяльності Банку в існуючих 
умовах, непередбачуване подальше погіршення ситуації у ви-
щезазначених сферах може мати негативний вплив на резуль-
тати діяльності та фінансовий стан Банку. Наразі неможливо 
визначити, яким саме може бути такий вплив. 

4) Використання припущень та оцінок

На фінансову звітність та фінансові результати Банку вливають 
облікова політика, припущення, оцінки та судження керівни-
цтва, які необхідно здійснити в ході складання фінансової звіт-
ності. 
Всі оцінки та припущення, які вимагаються згідно з МСФЗ, явля-
ють собою оцінки, здійснені у повній відповідності до стандар-
тів. Оцінки та судження визначаються постійно і ґрунтуються 
на минулому досвіді та інших чинниках, включаючи очікування 
стосовно майбутніх подій, і вважаються доцільними в умовах, 
що склались. 
Облікова політика і судження керівництва стосовно певних ста-
тей є особливо критичними для результатів Банку та фінансово-
го стану у зв’язку з їх суттєвістю. Для Банку це стосується:

Резерв під зменшення корисності кредитів
Банк регулярно здійснює аналіз кредитів і дебіторської забор-
гованості на предмет зменшення корисності. Банк використо-
вує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності 
в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів і 
відсутній достатній обсяг історичних даних про аналогічних по-
зичальників. Банк аналогічним чином оцінює зміни майбутніх 
грошових потоків на основі даних спостережень, що вказують 
на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань пози-
чальниками в складі групи або зміну державних чи місцевих 
економічних умов, що співвідноситься з випадками невико-
нання зобов’язань за активами у складі групи. Керівництво ви-
користовує оцінки, засновані на історичних даних про збитки 
стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного 
ризику й об’єктивних ознак зменшення корисності за групами 
кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного до-
свіду, Банк використовує своє судження при коригуванні даних 
спостережень стосовно групи кредитів або дебіторської забор-
гованості для відображення поточних обставин.

Більш детальна інформація про облікову політику Банку стосов-
но резервування збитків за кредитами наведена у Примітці 13 
та Примітці 35.

Податкове законодавство
Податкове, валютне та митне законодавство України припускає 
можливість різних тлумачень. Фінансовий рік Банку співпадає 
з календарним роком. Більш детальна інформація наведена у 
Примітці 18.
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Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються стосовно податкових 
збитків, коли існує ймовірність отримання в майбутньому опо-
датковуваного прибутку, за рахунок якого можна використати 
податкові збитки. Для визначення суми відстрочених подат-
кових активів, які можуть бути визнані, використовують су-
дження, виходячи з ймовірних строків та розміру майбутнього 
оподатковуваного прибутку, а також майбутньої стратегії по-
даткового планування.

Первісне визнання операцій зі зв’язаними сторонами
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції зі зв’язаними 
сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інстру-
менти при первісному визнанні за справедливою вартістю. За 
відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб ви-
значити, чи здійснювались такі операції за ринковими або не-
ринковими процентними ставками, використовуються профе-
сійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення 
щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та 
аналіз ефективної процентної ставки. Зокрема, зв’язані сторо-
ни Банку включають такі підприємства як міжнародні фінансові 
установи. Кредити, що надаються такими установами в країнах, 
що розвиваються, надаються за нижчими процентними ставка-
ми, ніж кредити, що надаються комерційними організаціями. 
З іншого боку, кредитування цими установами може розгляда-
тись, як особливий ринок, оскільки ці ставки застосовуються до 
всіх підприємств, що отримують кредити від міжнародних фі-
нансових установ. Виходячи з цього, при первісному обліку цих 
кредитів прибуток не визнавався. Умови операцій зі зв’язаними 
сторонами наведені у Примітці 54.

Інвестиції, обліковані за первісною вартістю
Керівництво Банку не може достовірно оцінити справедливу 
вартість інвестицій Банку, наявних для продажу, в акції ЗАТ 
«Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» та ProCredit 
Regional Academy Eastern Europe, LLC, що знаходиться у Скоп’є. 
Ці інвестиції обліковані за первісною вартістю у сумі 127 тис. до-
ларів США (у 2008 році – 131 тис. доларів США). Акції цих об’єктів 
інвестування не котируються на ринку, а ціни останніх торгових 
угод не є загальнодоступними. Банк не має намірів продати ці 
інвестиції.

Безперервно діюче підприємство
Керівництво Банку здійснило оцінку можливості Банку продо-
вжувати безперервну діяльність і отримало задовільні докази 
того, що Банк має ресурси, необхідні для продовження діяль-
ності в осяжному майбутньому. Крім цього, керівництву невідо-
мо про будь-які суттєві невизначеності, що можуть поставити 
під сумнів можливість Банку продовжувати безперервну діяль-
ність. Отже, складання фінансової звітності продовжується з 
урахуванням принципу безперервної діяльності.

Валюта представлення
Ця фінансова звітність представлена в тисячах доларів США. 
Через причини, пов’язані з обчисленням, показники у табли-
цях можуть бути округлені до ± одного пункту (долари США, % 
тощо).
Основні положення облікової політики, що застосовувалась при 
складанні цієї фінансової звітності, представлені нижче. Ця по-
літика відповідає тій, що застосовувалась у всіх попередніх ро-
ках, якщо не зазначено інше.

5) Зміни в обліковій політиці

a)  Стандарти, поправки та інтерпретації, що набувають чин-
ності з 1 січня  2009 р. або після цієї дати

У 2008 році або раніше були прийняті такі стандарти або допо-
внення до стандартів, що набувають чинності для річних звітних 
періодів, які починаються 1 січня 2009 р. або після цієї дати: 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій – Умови 
наділення правами і анулювання винагороди», МСФЗ (IFRS) 8 
«Операційні сегменти», переглянутий МСБО (IAS) 1 «Подання 
фінансової звітності», переглянутий МСБО (IAS) 23 «Витрати на 

позики», Інтерпретація IFRIC 13 «Програми лояльності клієнтів». 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2, МСФЗ (IFRS) 8 та Інтерпретації 13 не 
мають впливу на фінансову звітність Банку. Переглянутий МСБО 
(IAS) 1 має вплив на подання фінансової звітності, а МСБО (IAS) 
23 має незначний вплив на фінансову звітність Банку.
У червні 2006 року РМСБО опублікував поправки до МСБО (IAS) 
32 та МСБО (IAS) 1 «Фінансові інструменти з правом достроко-
вого погашення і зобов’язання, що виникають при ліквідації». 
Ці поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2009 р. або після цієї дати. Ці поправки не 
мають впливу на фінансову звітність Банку.
22 травня 2008 р. РМСБО опублікував поправки до МСФЗ (IFRS) 
1 і МСБО (IAS) 27 «Вартість інвестицій в дочірні, спільні або асо-
ційовані підприємства», які набувають чинності для річних звіт-
них періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або після цієї дати. 
Ці поправки не мають впливу на фінансову звітність Банку.
У травні 2008 року РМСБО опублікував «Удосконалення Міжна-
родних стандартів фінансової звітності», які частково набува-
ють чинності з січня 2009 року, а частково – з січня 2010 року. 
Жодне з них не має впливу на фінансову звітність Банку.
5 березня 2009 р. РМСБО опублікував поправки до МСФЗ (IFRS) 
4 «Договори страхування» та МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інстру-
менти: розкриття інформації». Ці поправки набувають чинності 
для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або 
після цієї дати. Застосування цих поправок не має впливу на фі-
нансову звітність Банку.
12 березня 2009 р. РМСБО опублікував поправки до Інтерпре-
тації (IFRIC) 9 та МСБО (IAS) 39 «Вбудовані похідні інструменти». 
Ці поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2009 р. або після цієї дати. Вони не мають 
впливу на фінансову звітність Банку.

б)  Стандарти та інтерпретації, що були прийняті, але ще не 
вступили в силу

Поправка до МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка» – «Об’єкти хеджування»
Поправка до МСБО (IAS) 39 була опублікована у серпні 2008 року 
і набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 
1 липня 2009 р. або після цієї дати. Поправка стосується визна-
чення одностороннього ризику в об’єкті, що хеджується, та ви-
значення інфляції як ризику, що хеджується, або його частини 
у певних ситуаціях. Поправка роз’яснює, що підприємству до-
зволяється визначати частину зміни справедливої вартості або 
мінливість грошового потоку від фінансового інструмента як 
об’єкт хеджування. Керівництво Банку вважає, що ця поправка 
до МСБО (IAS) 39 не матиме впливу на фінансову звітність Банку, 
оскільки Банк не укладав жодної такої угоди хеджування. 

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» (переглянутий у січні  
2008 року) і МСБО (IAS) 27 «Консолідована і окрема фінансова 
звітність» (переглянутий у січні 2008 року)
Ці переглянуті стандарти були опубліковані у січні 2008 року і 
набувають чинності для річних звітних періодів, що починають-
ся 1 січня 2009 р. або після цієї дати. МСФЗ 3 вносить ряд змін до 
обліку об’єднання бізнесу, які вплинуть на суму визнаного гудві-
лу та відображені результати за період, у якому було здійснене 
придбання, а також результати майбутніх періодів. Перегляну-
тий МСБО (IAS) 27 вимагає, щоб зміна в долі участі у дочірньо-
му підприємстві відображалася як операція з капіталом. Таким 
чином, ця зміна не буде впливати на гудвіл і не буде призводити 
до виникнення прибутку або збитку. Крім цього, переглянутий 
стандарт змінює порядок обліку збитків, понесених дочірнім 
підприємством, а також втрати контролю над дочірнім підпри-
ємством. Зміни, що передбачають переглянуті стандарти, пови-
нні застосовуватися перспективно і будуть впливати на майбут-
ні придбання й операції з частками меншості. Банк вважає, що 
ця поправка  не матиме впливу на фінансову звітність Банку.

МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій: Внутрішньогрупові 
операції з виплатами на основі акцій, розрахунки за якими здій-
снюються грошовими коштами»  
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 була опублікована у червні 2009 року 
та набуває чинності для річних звітних періодів, що починають-
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ся 1 січня 2010 р. або після цієї дати. Ця поправка уточнює сферу 
застосування стандарту та порядок обліку внутрішньогрупових 
операцій, розрахунки за якими здійснюються грошовими ко-
штами, а також скасовує інтерпретації IFRIC 8 та IFRIC 11. Банк 
вважає, що ця поправка не матиме впливу на фінансову звіт-
ність Банку.

МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» 
(нова редакція)
Нова редакція МСБО (IAS) 24, опублікована у листопаді  
2009 року, спрощує вимоги до розкриття інформації для ком-
паній, контрольованих державою, а також уточнює визначення 
зв’язаної сторони. Попередня версія стандарту вимагала, щоб 
підприємство, контрольоване або таке, що перебуває під істот-
ним впливом держави, розкривало інформацію про всі угоди з 
іншими підприємствами, також контрольованими або такими, 
що перебувають під істотним впливом держави. Відповідно до 
нової редакції стандарту, інформацію про такі операції необ-
хідно розкривати, тільки якщо вони є суттєвими окремо або в 
сукупності. Нова редакція стандарту є обов’язковою до засто-
сування для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 
2011 року або після цієї дати, при цьому допускається достроко-
ве застосування. Банк вважає, що ця поправка не матиме впли-
ву на фінансову звітність Банку.

Інтерпретація IFRIC 17 «Розподіл негрошових активів між 
власниками»
Інтерпретація IFRIC 17 була опублікована 27 листопада 2008 р. 
та набуває чинності до річних звітних періодів, що починаються 
1 липня 2009 р. або після цієї дати. Ця інтерпретація застосову-
ється до розподілу на пропорційній основі негрошових активів 
між власниками, крім операцій під загальним контролем, і ви-
магає визнання зобов’язання з виплати дивідендів на момент 
їхнього оголошення за справедливою вартістю чистих активів, 
що підлягають розподілу, з відображенням різниці між сумою 
сплачених дивідендів і балансовою вартістю чистих активів, що 
розподіляються, у звіті про прибутки та збитки. Інтерпретація, 
також, вимагає від підприємства додатково розкривати інфор-
мацію у випадку, якщо чисті активи, що підлягають розподілу 
між власниками, відповідають визначенню активів від припи-
неної діяльності. Банк вважає, що ця інтерпретація не матиме 
впливу на фінансову звітність Банку.

Інтерпретація IFRIC 19 «Погашення фінансових зобов’язань до-
льовими інструментами»
Інтерпретація IFRIC 19 була опублікована 26 листопада 2009 р. 
та набуває чинності для річних звітних періодів, що починають-
ся з 1 липня 2010 р. або після цієї дати. Інтерпретація IFRIC 19 
роз’яснює вимоги МСФЗ до перегляду підприємством та його 
кредитором фінансових зобов’язань, коли кредитор погоджу-
ється прийняти акції чи інші дольові інструменти підприємства 
для повного або часткового погашення фінансових зобов’язань. 
Банк вважає, що ця інтерпретація не матиме впливу на фінансо-
ву звітність Банку.

Поправки до МСФЗ
У квітні 2009 року Рада з МСБО опублікувала другий комплект 
поправок до своїх стандартів, головним чином з метою усу-
нення невідповідностей та уточнення формулювань. Більшість 
поправок набувають чинності для річних звітних періодів, що 
починаються з 1 січня 2010 р. або після цієї дати. Стосовно кож-
ного стандарту існують окремі перехідні положення.  Поправ-
ки, включені до Удосконалень МСФЗ, опублікованих у квітні  
2009 року, не матимуть впливу на облікову політику Банку, за 
винятком поправок, які призведуть до змін в обліковій політиці, 
як описано нижче.
• Поправка до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, що утриму-

ються для продажу, та припинена діяльність» роз’яснює, що 
вимоги до розкриття інформації про необоротні активи та 
групи вибуття, класифіковані як призначені для продажу, а 
також припинену діяльність викладаються виключно в МСФЗ 
(IFRS) 5. Вимоги до розкриття інформації, що містяться в ін-
ших МСФЗ, застосовуються тільки в тому випадку, якщо це 
спеціально обумовлено для подібних необоротних активів 

або припиненої діяльності. Банк вважає, що ця Інтерпрета-
ція не матиме впливу на фінансову звітність Банку. 

• Поправка до МСФЗ (IFRS) 8 «Інформація про операційні 
сегменти» роз’яснює, що активи і зобов’язання сегменту 
та слід розкривати тільки в тому випадку, якщо ці активи і 
зобов’язання включені до оцінки, використовуваної вико-
навчим органом, відповідальним за прийняття операційних 
рішень. Банк вважає, що ця інтерпретація не матиме впливу 
на фінансову звітність Банку. 

• Поправка до МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів» 
пояснює, що найбільшим підрозділом, який може викорис-
товуватись для розподілу гудвілу, придбаного у результаті 
об’єднання бізнесу, є операційний сегмент згідно з визна-
ченням МСФЗ (IFRS) 8 до агрегування для цілей звітності. 
Банк вважає, що ця поправка не матиме впливу на фінансо-
ву звітність Банку. 

• Поправка до МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» 
пояснює, що в якості грошових потоків від інвестиційної ді-
яльності можуть класифікуватись тільки витрати, що при-
зводять до визнання активу. Банк наразі здійснює оцінку 
впливу прийняття нового стандарту.

Поправки до МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»: 
«Класифікація прав на придбання додаткових акцій»
У жовтні 2009 року Рада з МСБО опублікувала поправку до 
МСБО (IAS) 32. Ці зміни набирають чинності для річних звітних 
періодів, що починаються з 1 лютого 2010 р. або після цієї дати, 
з можливістю дострокового застосування.  Відповідно до цієї по-
правки, визначення фінансового зобов’язання в МСБО (IAS) 32 
змінюється таким чином, що права на придбання додаткових 
акцій, а також деякі опціони і варіанти класифікуватимуться як 
дольові інструменти.  Ця поправка застосовується, якщо всім 
власникам непохідних дольових інструментів підприємства од-
ного і того ж класу на пропорційній основі надаються права на 
фіксовану кількість додаткових акцій в обмін на фіксовану суму 
грошових коштів у будь-якій валюті. Банк вважає, що ця поправ-
ка не матиме впливу на фінансову звітність Банку.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У листопаді 2009 року Рада з МСБО опублікувала першу частину 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». Цей стандарт поступо-
во замінить МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка».  МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних пері-
одів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Підпри-
ємства можуть достроково застосувати першу частину стандар-
ту для річних звітних періодів, що закінчуються 31 грудня 2009 р. 
або після цієї дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує 
нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів. Зо-
крема, з метою подальшої оцінки всі фінансові активи повинні 
класифікуватись як оцінювані за амортизованою вартістю або 
за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або 
збиток, при цьому можливий не підлягаючий скасуванню вибір 
відображення переоцінки дольових інструментів, не призначе-
них для торгівлі, через інший сукупний дохід. Банк вважає, що 
ця поправка не матиме впливу на фінансову звітність Банку.

6) Рекласифікація

Банк рекласифікував резерв курсових різниць як окремий 
компонент капіталу згідно з МСБО (IAS) 21 «Вплив змін валютних 
курсів». Вплив цієї рекласифікації описаний у таблиці нижче.  
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Крім цього, з метою складання Звіту про рух грошових коштів, 
Банк рекласифікував депозитні сертифікати, випущені На-
ціональним банком України, зі строком погашення до одного 
місяця з категорії «Інвестиційні цінні папери, що утримуються 
до погашення», до категорії «Грошові кошти та їх еквіваленти». 
Вплив цієї рекласифікації у Звіті про рух грошових коштів за 
рік, що закінчився 31 грудня 2008 р., представлений у таблиці 
нижче:

Складання звітності та оцінка здійснюються на основі припу-
щення щодо подальшого безперервного функціонування. 

8) Фінансові активи

Банк класифікує фінансові активи за такими категоріями: фі-
нансові активи за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська за-
боргованість, фінансові активи, наявні для продажу. Банк не 
має активів, які відносяться до категорії активів, що утриму-
ються до погашення. Керівництво визначає категорію фінансо-
вих активів при їх первісному визнанні.

a) Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансо-
ві активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не 
котируються на активному ринку. Вони виникають, коли Банк 
надає кошти, товари або послуги безпосередньо дебітору без 
наміру здійснення торгових операцій з такою дебіторською за-
боргованістю.
Кредити та дебіторська заборгованість первісно визначаються 
за справедливою вартістю з урахуванням витрат на здійснення 
операції. Потім вони оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. На кож-
ну дату звіту про фінансовий стан і коли є свідчення можливого 
зменшення корисності Банк здійснює оцінку вартості кредитів 
та дебіторської заборгованості. В результаті їх балансова вар-
тість може бути знижена шляхом формування резерву з вико-
ристанням відповідного рахунку (більш детальна інформація 
стосовно облікової політики щодо зменшення корисності кре-
дитів наведена у Примітці 13, а також у Примітці 35, дані щодо 
знецінення кредитів). Якщо сума збитку від знецінення змен-
шується, відповідно зменшується резерв під знецінення, і така 
сума визнається у звіті про прибутки та збитки. Таке зниження 
резерву під зменшення корисності може бути здійснене до до-
сягнення амортизованої вартості, яка була б визначена станом 
на дату оцінки, якби зменшення корисності не відбулось.
Кредити визнаються, коли основна сума боргу передається по-
зичальникам. Визнання кредитів та дебіторської заборгованос-
ті припиняється, коли строк дії прав на отримання грошових ко-
штів від фінансових активів закінчився або коли Банк передав в 
основному всі ризики і вигоди, пов’язані з активом.

  2008 р.  за попередньою звітністю Рекласифікація 2008 р. скориговано
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2007 р.   
Нерозподілений прибуток 9 517 (190) 9 327
Резерв курсових різниць - 1 154 1 154
Інші резерви - (964) (964)
       
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2008 р.   
Нерозподілений прибуток 3 865 3 423 7 288
Резерв курсових різниць - (12 733) (12 733)
Інші резерви - 9 310 9 310

  2008 р.  за попередньою звітністю Рекласифікація 2008 р. скориговано
Проценти отримані  80 255 (62) 80 193
Грошові потоки від операційної діяльності до змін 
в операційних активах та зобов’язаннях  11 548 (62) 11 486
Погашення інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення  5 941 (5 941) -
Грошові кошти, отримані від/ (використані в) інвестиційної діяльності  844 (5 941) (5 097)
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів  2 094 (6 003) (3 909)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  27 832 6 003 33 835

Б. Огляд основних положень облікової політики

7) Основа оцінки

Ця фінансова звітність складена на основі принципу історич-
ної вартості, крім випадків, коли МСФЗ вимагають визнання 
за справедливою вартістю. Справедлива вартість – це сума, за 
якою може бути здійснена угода на загальних умовах між дво-
ма добре обізнаними, непов’язаними сторонами, що діють на 
добровільних засадах. МСФЗ визначають так звану ієрархію ви-
значення справедливої вартості, яка відображає відповідну на-
дійність різних шляхів визначення справедливої вартості. 

a) Активний ринок: котирування
Використання котирувань для ідентичних фінансових інстру-
ментів на активних ринках.

б) Метод оцінки на основі спостережуваних даних
Використання котирувань на подібні інструменти на активних 
ринках або котирувань на ідентичні або подібні інструменти на 
неактивних ринках, або використання методу оцінки, всі значні 
дані в основі якого є спостережуваними на ринку.

в) Метод оцінки на основі неспостережуваних даних
Використання моделей оцінки, в яких значні дані не є спостере-
жуваними на ринку.

Наступний кращий метод визначення застосовується тільки 
тоді, коли неможливо застосувати перший кращий метод ви-
значення справедливої вартості. За можливості Банк визначає 
справедливу вартість на основі котирувальних ринкових цін на 
активному ринку, в іншому разі застосовується наступний кра-
щий метод оцінки.
Фінансові інструменти, оцінювані за справедливою вартістю 
для цілей обліку на постійній основі, включають всі інструмен-
ти, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, та фінансові інструменти, 
класифіковані як наявні для продажу. Більш детальна інфор-
мація стосовно застосованих методів оцінки статей звіту про 
фінансовий стан наведена в основних положеннях облікової 
політики нижче. 
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б) Фінансові активи, наявні для продажу 
Активи, наявні для продажу, – це активи, які планується утри-
мувати протягом невизначеного строку і які можуть бути про-
дані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін про-
центних ставок, обмінних курсів або цін акцій.
При первісному визнанні фінансові активи, наявні для прода-
жу, відображаються за справедливою вартістю плюс витрати на 
здійснення операції. Потім вони обліковуються за справедли-
вою вартістю. Відображена справедлива вартість являє собою 
або спостережувані ринкові ціни, або суми, розраховані з вико-
ристанням методу оцінки на основі поточних спостережуваних 
ринкових даних. Стосовно дуже короткострокових фінансових 
активів вважається, що справедлива вартість найкращим чи-
ном представлена самою ціною операції. Прибутки та збитки 
від зміни справедливої вартості фінансових активів, наявних 
для продажу, визнаються безпосередньо у складі іншого су-
купного доходу до моменту припинення визнання фінансового 
активу або зменшення його корисності. В даний час сукупний 
прибуток або збиток, раніше визнаний у складі іншого сукуп-
ного доходу, рекласифікований у категорію прибутку або збит-
ку, як «прибутки та збитки від фінансових активів, наявних 
для продажу». Проценти, нараховані з використанням методу 
ефективної процентної ставки, і курсові прибутки та збитки від 
монетарних активів, класифікованих як наявні для продажу, ві-
дображаються у звіті про прибутки та збитки. Дивіденди за до-
льовими інструментами, наявними для продажу, визнаються у 
звіті про прибутки та збитки, коли встановлюється право Банку 
на отримання платежу.
Придбання та продаж фінансових активів, наявних для прода-
жу, відображаються на дату розрахунків. Визнання фінансових 
активів, наявних для продажу, припиняється, коли строк дії 
прав на отримання грошових коштів від фінансових активів за-
кінчився або коли Банк передав в основному всі ризики і виго-
ди, пов’язані з активами.

9) Перерахунок іноземної валюти

a) Функціональна валюта і валюта подання звітності
Функціональною валютою Банку є національна валюта України – 
українська гривня. Монетарні активи і зобов’язання перерахо-
вуються у функціональну валюту за офіційним обмінним кур-
сом НБУ на відповідну дату звіту про фінансовий стан. Прибутки 
та збитки від курсових різниць, що виникають у результаті роз-
рахунків за операціями і перерахунку монетарних активів та 
зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті, у функціональ-
ну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, 
відображаються у звіті про прибутки та збитки (результат тор-
гових операцій)і. Перерахунок за обмінним курсом на кінець 
року не застосовується до немонетарних позицій, в тому числі 
інвестицій в акції. Вплив змін обмінного курсу на справедливу 
вартість дольових цінних паперів обліковується як частина при-
бутку або збитків від змін справедливої вартості.
Банк використовує долар США як валюту подання фінансової 
звітності. Долар США був визнаний валютою подання фінан-
сової звітності для зручності акціонерів Банку. Долар США є 
валютою, в якій керівництво Банку вимірює бізнес-ризики та 
оцінює результати своєї діяльності, а також звітує перед акці-
онерами.

б) Операції та залишки
Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну 
валюту за обмінним курсом на дату операції.
Результати та фінансовий стан Банку перераховуються з функ-
ціональної валюти (гривня) у валюту подання (долар США) на-
ступним чином:
(i) статті активів та зобов’язань, за винятком чистого прибут-

ку або збитку за період, включений до складу дефіциту/не-
розподіленого прибутку кожного представленого звіту про 
фінансовий стан, перераховуються за обмінним курсом , 
чинним на дату звіту про фінансовий стан;

(ii) доходи та витрати в кожному звіті про прибутки та збитки 
перераховуються за середньомісячними курсами обмі-
ну (крім випадків, коли такі середні курси не є приблизно 
рівними кумулятивному ефекту курсів обміну на дати від-
повідних операцій, в цих випадках доходи і витрати пере-
раховуються за курсом на дату операції);

(iii) усі курсові різниці, що виникли, визнаються безпосередньо 
у складі іншого сукупного доходу.

Монетарні статті, деноміновані в іноземній валюті, перера-
ховуються за курсом обміну на кінець дня, чинним на звітну 
дату. У разі зміни справедливої вартості монетарних активів, 
деномінованих в іноземній валюті, які класифіковані як наявні 
для продажу, розрізняються курсові різниці у результаті зміни 
амортизованої вартості цінного паперу та інших змін балансо-
вої вартості цінного паперу. Курсові різниці, пов’язані зі зміна-
ми  амортизованої вартості, визнаються у звіті про прибутки та 
збитки, а інші зміни балансової вартості визнаються у складі 
іншого сукупного доходу.
Немонетарні статті, що оцінюються за первісною вартістю, де-
номіновані в іноземній валюті, перераховуються за курсом об-
міну на дату первісного визнання. Статті капіталу, крім чистого 
прибутку або збитку за період, включеного до складу дефіциту/
нерозподіленого прибутку, перераховуються за курсом обміну 
на кінець дня на дату подання кожного звіту про фінансовий 
стан. Всі курсові різниці, що виникають в результаті перерахун-
ку статей звіту про фінансовий стан і статей звіту про прибутки 
та збитки, визнаються у складі іншого сукупного доходу.

Основні курси обміну української гривні, що використовувалися 
в ході складання цієї фінансової звітності,  такі:

Валюта 31 грудня 2009 р.  31 грудня 2008 р.
 гривня гривня
1 долар США 7,985000 7,700000
1 євро 11,448893 10,85546
1 російський рубль 0,264020 0,262080

Середньорічний курс обміну гривні до долару США становить 
7,791238 грн за 1 дол. США (у 2008 році: 5,269255 грн за 1 дол. 
США).

10) Порівняльні показники

З метою дотримання вимог міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку та досягнення мети надання інформації, що є 
корисною для прийняття економічних рішень, відповідні показ-
ники були скориговані для відповідності представленню показ-
ників поточного року. 
Відповідні рекласифікації були здійснені у фінансовій звітності. 
Додаткова інформація наведена у Примітці 6.
Для покращення якості розкриття інформації про кредити та 
аванси клієнтам та більш чіткого відображення характеру цих 
фінансових інструментів Банк змінив подання кредитів та аван-
сів клієнтам за категоріями  (Примітка 34). 
Для покращення якості розкриття інформації про кошти клієнтів 
та більш чіткого відображення характеру цих фінансових інстру-
ментів Банк змінив подання інформації про коштів клієнтів (При-
мітка 39).

11) Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

Для цілей звіту про фінансовий стан грошові кошти та їх еквіва-
ленти й обов’язкові резерви включають готівкові грошові кошти, 
залишки на рахунках в Національному банку України (крім гро-
шових коштів з обмеженим використанням  – обов’язковий ре-
зерв), на кореспондентських рахунках та депозитах «овернайт» 
в інших банках, а також інші інструменти ринку короткостроко-
вого капіталу, які є високоліквідними і можуть бути вільно кон-
вертовані у визначену суму грошових коштів з незначним ризи-
ком зміни вартості – депозитні сертифікати НБУ.
Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх ек-
віваленти включають готівкові кошти, залишки грошових коштів 
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без обмеження використання на рахунках в НБУ, депозитні сер-
тифікати НБУ, залишки на кореспондентських рахунках та депо-
зитах «овернайт» в інших банках.

12) Кредити та дебіторська заборгованість

Відображені суми дебіторської заборгованості клієнтів включа-
ють переважно видані кредити та аванси.
Крім депозитів «овернайт» і строкових депозитів, відображені 
суми дебіторської заборгованості банків включають залишки на 
кореспондентських рахунках.
Всі кредити та дебіторська заборгованість банків, а також креди-
ти та аванси клієнтам включені до категорії «кредити та дебітор-
ська заборгованість» і відображаються за амортизованою вар-
тістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Амортизовані премії та дисконти обліковуються протягом відпо-
відних строків у звіті про прибутки та збитки як чисті процентні 
доходи. Зменшення корисності кредитів відображається шляхом 
створення окремих рахунків резерву (Примітка 13).

13)  Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів і 
зменшення корисності фінансових активів, наявних для 
продажу 

a) Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю,  – 
кредити та аванси

Зменшення корисності кредитів та авансів
На кожну дату звіту про фінансовий стан Банк визначає, чи існу-
ють об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового акти-
ву чи групи фінансових активів. За наявності об’єктивних ознак 
зменшення корисності кредиту або кредитного портфеля, що 
впливає на майбутні грошові потоки від фінансового активу чи 
активів, відповідні збитки визнаються негайно. Залежно від суми 
кредиту такі збитки розраховуються на індивідуальній осно-
ві або на сукупній основі для кредитного портфеля. Балансова 
вартість кредиту знижується за рахунок використання рахунку 
резерву на зменшення корисності, і сума збитку від зменшення 
корисності відображається у звіті про прибутки та збитки. Банк 
не визнає збитків від очікуваних майбутніх подій.

•	 Кредити	та	аванси,	оцінювані	на	індивідуальній	основі
Кредити вважаються індивідуально значними, якщо їх сума має 
певний розмір. Банк проводить оцінку на предмет зменшення 
корисності на індивідуальній основі всіх кредитів на суму понад  
30 000 дол. США. Стосовно таких кредитів визначається наяв-
ність об’єктивних ознак зменшення корисності, тобто будь-які 
чинники, що могли б вплинути на здатність клієнта виконувати 
договірні платіжні зобов’язання перед Банком: 
· затримки договірних платежів процентів та основної суми;
- порушення договірних умов;
- порушення справи про банкрутство;
- будь-яка конкретна інформація про діяльність клієнта (на-

приклад, проблеми з грошовими потоками, які виникли у 
клієнта);

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

Крім цього, під час прийняття рішення щодо створення резерву 
під зменшення корисності до уваги беруться загальні ризики клі-
єнта і вартість реалізації застави. 
За наявності об’єктивних ознак понесення збитку від зменшення 
корисності сума збитку визначається як різниця між балансовою 
вартістю активу і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх 
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною про-
центною ставкою фінансового активу (індивідуальне зменшення 
корисності). Якщо кредит має змінну процентну ставку, ставка 
дисконтування для визначення будь-якого збитку від зменшення 
корисності є поточною ефективною процентною ставкою згідно 
з договором.
Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх гро-
шових потоків забезпечених фінансових активів відображає 
грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення 
стягнення на заставу, за вирахуванням витрат на отримання та 
продаж об’єкта застави.

•	 Кредити	та	аванси,	оцінювані	на	сукупний	основі
Існують два випадки, коли кредити оцінюються на предмет змен-
шення корисності на сукупній основі:
· індивідуально незначні кредити, стосовно яких існують 

об’єктивні ознаки зменшення корисності;
- група кредитів, що не має ознак зменшення корисності, з ме-

тою покриття всіх збитків, які вже понесені, але не виявлені 
на індивідуальній основі.

Для цілей визначення зменшення корисності індивідуально не-
значних кредитів кредити групуються на основі аналогічних 
характеристик кредитного ризику, тобто кількості днів простро-
чення. Прострочення понад 30 днів вважається ознакою змен-
шення корисності. Ця характеристика застосовується для оцінки 
майбутніх грошових потоків від певних груп таких активів на 
основі минулого досвіду понесення збитків від кредитів з анало-
гічними характеристиками.
Визначення зменшення корисності на сукупній основі стосовно 
індивідуально незначних кредитів (специфічне зменшення ко-
рисності) та стосовно кредитів, зменшення корисності яких не 
відбулось (портфельне зменшення корисності), що входять до 
групи фінансових активів, здійснюється на основі кількісного 
аналізу історичних даних щодо рівня неповернення для кредит-
них портфелів з аналогічними характеристиками ризику (аналіз 
міграції).
Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які оці-
нюються на предмет зменшення корисності, розраховуються 
на основі договірних грошових потоків, пов’язаних з цими ак-
тивами в групі, та попереднього досвіду збитків від активів з 
характеристиками ризику, що є аналогічними для таких активів. 
Збитки попередніх періодів коригуються на основі поточних спо-
стережень з метою відображення впливу існуючих умов, що не 
мали впливу на ті роки, за які наявна історична інформація щодо 
збитків, та усунення впливу умов у попередніх періодах, які не іс-
нують на даний момент. Банк регулярно переглядає методику та 
припущення, що використовуються для оцінки майбутніх грошо-
вих потоків, з метою зменшення будь-якої різниці між оціненими 
збитками та фактичними збитками.
Якщо Банк визначає відсутність об’єктивних ознак зменшення 
корисності фінансового активу, оцінюваного на індивідуальній 
основі, незалежно від того, чи є він індивідуально значними, він 
включає цей актив до групи активів з аналогічними характерис-
тиками кредитного ризику і оцінює їх на предмет зменшення 
корисності на сукупній основі (зменшення корисності кредитів, 
оцінюваних на сукупній основі).

Сторнування зменшення корисності
Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності 
активу зменшується і це зменшення може бути об’єктивно відне-
сене до події, яка відбулась після визнання збитку від зменшення 
корисності, то визнаний раніше збиток від зменшення кориснос-
ті сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума стор-
нування відображається у звіті про прибутки та збитки.

Списання кредитів та авансів
Кредити, погашення яких неможливе, списуються за рахунок 
відповідного резерву на зменшення корисності після завершен-
ня всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після 
визначення остаточної суми збитку. Послідуюче повернення ра-
ніше списаних сум зменшує суму відповідного резерву на змен-
шення корисності у звіті про прибутки та збитки.

Реструктуризовані кредити
Резервування за реструктуризованими кредитами, які вважа-
ються індивідуально значними, здійснюється на індивідуальній 
основі. Сума збитку визначається як різниця між балансовою 
вартістю реструктуризованого кредиту і теперішньою вартістю 
очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за пер-
вісною ефективною процентною ставкою кредиту (специфічне 
зменшення корисності). Індивідуально незначні реструктуризо-
вані кредити оцінюються на предмет зменшення корисності на 
сукупній основі.
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Активи, що утримуються для продажу 
Банк класифікує необоротні активи як такі, що утримуються для 
продажу, якщо їх балансова вартість буде відшкодовуватись 
шляхом продажу, а не в ході їх використання.  Для цього не-
оборотні активи мають бути доступні для негайного продажу в 
їх теперішньому стані тільки на тих умовах, які є звичайними при 
продажу таких активів, при цьому їх продаж має характеризува-
тись високим ступенем ймовірності.
Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва 
Банку продати необоротний актив та початок програми актив-
них дій з пошуку покупця й реалізації наміру продажу. У подаль-
шому необоротний актив має активно пропонуватись для прода-
жу за ціною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної 
справедливої вартості. Крім цього, відображення продажу як за-
вершеної операції, має очікуватись протягом одного року з дати 
класифікації необоротних активів як таких, що утримуються для 
продажу.
Банк оцінює актив (чи групу вибуття), класифікований як такий, 
що утримується для продажу, за меншою з двох сум: балансовою 
вартістю чи справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на 
реалізацію. Банк визнає збиток від зменшення корисності сто-
совно будь-якого первісного або подальшого списання активу 
до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, 
якщо події або зміни обставин вказують на можливе зменшення 
балансової вартості.

б)  Активи, класифіковані як наявні для продажу
На кожну дату звіту про фінансовий стан Банк визначає, чи іс-
нують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового 
активу чи групи фінансових активів. При визначенні зменшення 
корисності фінансових активів, наявних для продажу, розгляда-
ються такі критерії:
•  спроможності або готовності дебітора погашати зо-

бов’язання;
• політична ситуація, яка може значно вплинути на спромож-

ність дебітора погасити кредит;
• додаткові події, що суттєво знижують ймовірність відшкоду-

вання балансової вартості.

Стосовно інвестицій в акції, що класифікуються як наявні для 
продажу, при визначенні того, чи відбулось зменшення корис-
ності активів, до уваги береться значне або тривале зменшення 
справедливої вартості цінного паперу нижче його собівартості. 
За наявності будь-яких таких ознак сукупний збиток, що визна-
чається як різниця між ціною придбання та поточною справедли-
вою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності 
цього фінансового активу, раніше визнаного у складі прибутку 
або збитку, переноситься зі складу іншого сукупного доходу до 
звіту про прибутки та збитки.
Збитки від зменшення корисності дольових інструментів, визна-
ні у звіті про прибутки та збитки, у подальшому не сторнуються 
через звіт про прибутки та збитки. Якщо в наступному періоді 
справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого 
як наявного для продажу, збільшується, і збільшення може бути 
об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після визнання 
збитку від зменшення корисності у звіті про прибутки та збитки, 
збиток від зменшення корисності сторнується.

14) Похідні фінансові інструменти

Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за спра-
ведливою вартістю у еквіваленті сплачених (при придбанні 
фінансових активів) або отриманих (при прийнятті фінансо-
вих зобов’язань) коштів. Згодом похідні фінансові інструменти 
переоцінюються за справедливою вартістю. Якщо це можливо, 
справедлива вартість розраховується на основі котируваних 
ринкових цін або нещодавніх ринкових операцій. В іншому ви-
падку вони оцінюються за допомогою моделей дисконтованих 
грошових потоків або моделей оцінки опціонів, залежно від об-
ставин (Примітка 7). Похідні фінансові інструменти з позитивною 
справедливою вартістю відображаються як фінансові активи 
і включаються до складу «фінансових активів, оцінюваних за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибут-
ку або збитку». Похідні фінансові інструменти з від’ємною спра-

ведливою вартістю відображаються як фінансові зобов’язання і 
включаються до складу «фінансових зобов’язань, оцінюваних за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибут-
ку так і збитку». 
Прибуток або збиток від зміни справедливої вартості визнається 
негайно у звіті про прибутки та збитки. Банк використовує по-
хідні фінансові інструменти для хеджування ризиків, а саме про-
центного і валютного ризиків.

15) Нематеріальні активи

Придбані ліцензії на використання програмного забезпечення 
капіталізуються виходячи з витрат на придбання програмного 
забезпечення та введення його в експлуатацію. Ці витрати амор-
тизуються протягом очікуваних строків корисного використан-
ня. Максимальний строк очікуваного корисного використання 
програмного забезпечення становить 5 років.

16)  Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання

Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання об-
ліковуються за собівартістю за мінусом накопиченої амортизації 
та, за необхідності, резерву під зменшення корисності. 
Незавершене будівництво обліковується за собівартістю і за 
мінусом резерву під зменшення корисності (за необхідності). 
Після завершення будівництва активи переводяться до складу 
приміщень та поліпшення орендованого майна за їх балансовою 
вартістю. Незавершене будівництво не амортизується до того 
моменту, поки актив не буде придатним для використання.
Витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються витра-
тами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компо-
нентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням 
заміненого компонента.
На кожну звітну дату керівництво Банку оцінює ознаки змен-
шення корисності приміщень та обладнання. За наявності та-
ких ознак керівництво Банку оцінює вартість відшкодування як 
більшу з двох сум: справедливу вартість активу мінус витрати на 
продаж або вартість використання. Балансова вартість активу 
списується до вартості відшкодування, а збиток від зменшення 
корисності визнається у звіті про прибутки та збитки. Збиток від 
зменшення корисності, відображений щодо будь-якого активу у 
минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, 
що використовувались для визначення вартості використання 
активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на про-
даж.
Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються 
шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та 
визнаються у звіті про прибутки та збитки.

Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та 
обладнання розраховується лінійним методом з метою рівно-
мірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості 
протягом строку корисної експлуатації активу:

Приміщення  20 років;
Комп’ютери та обладнання  3-5 років;
Меблі та інвентар              5-7 років; 
Поліпшення орендованого 
майна  протягом строку оренди

Ліквідаційна вартість активу – попередньо оцінена сума, яку 
Банк отримав би на поточний час від вибуття активу після вира-
хування всіх попередньо оцінених витрат на його вибуття, якщо 
актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному після за-
кінчення строку його корисної експлуатації. Ліквідаційна вар-
тість активів та строк їх корисної експлуатації переглядаються 
та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.
Банк не має інвестиційної нерухомості.
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17) Операційна оренда

Банк як орендар. Оренда, за умовами якої всі ризики та вигоди, 
що притаманні праву власності на орендоване майно, залиша-
ються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. 
Орендні платежі за договорами операційної оренди відносяться 
на інші операційні витрати за лінійним методом протягом стро-
ку оренди.

18) Податок на прибуток

У цій фінансовій звітності податок на прибуток відображено від-
повідно до вимог законодавства, які діяли або фактично були 
введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибу-
ток включають поточний податок та відстрочений податок і відо-
бражаються у звіті про прибутки та збитки, крім випадків, коли 
вони відображаються безпосередньо у складі іншого сукупного 
доходу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також 
відображені у цьому самому або іншому періоді безпосередньо 
у складі іншого сукупного доходу.

Поточний податок
Поточні витрати з податку являють собою суму, що, як очікуєть-
ся, має бути сплачена податковим органам або відшкодована 
ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточ-
ний та попередні періоди. Інші податки, за винятком податку на 
прибуток, відображаються у складі адміністративних та інших 
витрат.

Відстрочений податок
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом 
балансових зобов’язань відносно перенесених податкових збит-
ків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою 
активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінан-
сової звітності. Згідно з пільгою при первісному визнанні, від-
строчений податок не визнається стосовно тимчасових різниць 
при первісному визнанні активу чи зобов’язання щодо операції, 
іншої ніж об’єднання бізнесу, якщо операція, при її первісному 
визнанні, не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний 
прибуток. Відстрочені податкові зобов’язання не обліковуються 
стосовно тимчасових різниць при первісному визнанні гудвілу 
і, згодом, для гудвілу, який не вираховується для цілей оподат-
кування. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визна-
чаються із використанням податкових ставок оподаткування, 
які введені в дію або практично були введені в дію станом на 
звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, 
коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані пере-
несені податкові збитки. Відстрочені податкові активи стосов-
но тимчасових різниць, що зменшують базу оподаткування, та 
податкових збитків, перенесених на наступні періоди, відобра-
жаються, лише якщо існує ймовірність отримання майбутнього 
оподатковуваного доходу, відносно якого можна буде реалізу-
вати тимчасові різниці.

Невизначені податкові позиції
Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції Банку 
на кожну звітну дату. Зобов’язання з  податку на прибуток, ви-
знаються керівництвом за позиціями, які, наймовірніше, не 
призведуть до стягнення додаткових податків у випадку виник-
нення претензій з боку податкових органів. Така оцінка викону-
ється виходячи з тлумачення Банком податкового законодав-
ства, яке є чинним або фактично набуло чинності на звітну дату, 
та будь-якого відомого рішення судових або інших органів з по-
дібних питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та податків, 
крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються 
на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для 
врегулювання зобов’язання на звітну дату. 

19) Позикові кошти

Позикові кошти, які включають зобов’язання перед банками і 
клієнтами, випущені боргові цінні папери, інші позикові кошти 
від міжнародних фінансових установ і Субординований борг 
спочатку визнаються за справедливою вартістю за вирахуван-

ням понесених витрат на здійснення операції. Позикові кошти 
згодом відображаються за амортизованою вартістю. Будь-яка 
різниця між надходженнями, за вирахуванням витрат на здій-
снення операції, та вартістю погашення відображається у звіті 
про прибутки та збитки протягом строку запозичення з вико-
ристанням методу ефективної процентної ставки.
Якщо Банк купує власні випущені боргові цінні папери, вони 
виключаються зі звіту про фінансовий стан, а різниця між ба-
лансовою вартістю зобов’язання та сплаченою сумою коштів 
включається до складу доходів від дострокового врегулювання 
заборгованості.
Субординований борг включає в основному зобов’язання перед 
акціонерами та іншими міжнародними фінансовими установа-
ми, які у разі банкрутства або ліквідації погашаються тільки піс-
ля задоволення всіх несубординованих кредиторів.
Визнання всіх фінансових зобов’язань припиняється в момент 
їх погашення, тобто коли зобов’язання виконано, анульовано 
або строк дії якого минув.

20) Резерви під зобов’язання та нарахування

Резерви під зобов’язання та нарахування – це зобов’язання не-
фінансового характеру із невизначеним строком або сумою. Ре-
зерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк 
має поточне юридичне або припущення щодо зобов’язання, для 
врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде не-
обхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 
і суму зобов’язання можна достовірно оцінити.

21) Договори фінансової гарантії

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

22) Статутний капітал

Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій, відо-
бражаються у складі капіталу як зменшення суми надходжень 
за вирахуванням податків. 
Дивіденди за простими акціями визнаються у складі капіталу у 
періоді, коли вони були затверджені акціонерами Банку.

23) Процентні доходи та витрати

Процентні доходи та витрати за всіма процентними фінансови-
ми інструментами, за винятком тих, що оцінюються за справед-
ливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 
збитку, відображаються у складі процентних доходів та про-
центних витрат звіту про прибутки та збитки з використанням 
методу ефективної процентної ставки. 

Процентні доходи та витрати визнаються у звіті про прибутки та 
збитки у періоді, в якому вони виникли.

Платежі, отримані стосовно списаних кредитів, не визнаються 
у складі чистих процентних доходів, а зменшують суму резерву 
під зменшення корисності кредитів та авансів відповідно. 
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24) Комісійні доходи та витрати

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

25) Дивідендний дохід

Дивіденди визначаються у звіті про прибутки та збитки, коли 
встановлюється право на отримання платежу.

Основною для розподілу прибутку та інших виплат є нормативна 
бухгалтерська звітність Банку. Нерозподілені прибутки 
визначаються на основі вимог українського законодавства як 
підстава для розподілу.

26) Зміни до фінансової звітності після випуску

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

27) Витрати на персонал та відповідні відрахування

Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного 
фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані 
річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди 
нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги 
надавались працівникам Банку. 

В. Примітки до Звіту про прибутки та збитки 

28) Процентні доходи та витрати

 2009 р. 2008 р.
Процентні доходи  
Кредити та аванси клієнтам 54 412 81 154
Заборгованість інших банків 331 379
Депозитні сертифікати 
Національного банку України 286 78
Всього процентних доходів 55 029 81 611
  
Проценті витрати  
Заборгованість перед іншими банками (236) (1 001)
Кошти клієнтів (13 074) (17 715)
Інші позикові кошти (10 289) (11 874)
Випущені боргові цінні папери (1 086) (4 267)
Субординований борг (1 501) (1 088)
Всього процентних витрат (26 186) (35 945)
  
Чисті процентні доходи 28 843 45 666

Інформація про процентні доходи та витрати, що виникають за 
операціями з пов’язаними сторонами, наведена у Примітці 54. 

29) Комісійні отримані та сплачені

 2009 р. 2008 р.
Комісійні доходи  
Розрахунково-касові операції 2 978 5 022
Операції з використанням платіжних карток 1 743 1 903
Операції з обміну валют 882 1 230
Інше 186 452
Всього комісійних доходів 5 789 8 607
  
Комісійні витрати  
Розрахунково-касові операції (582) (899)
Операції з використанням платіжних карток (562) (547)
Всього комісійних витрат (1 144) (1 446)
  
Чисті комісійні доходи 4 645 7 161

Інформація про комісійні витрати, що виникають за операціями 
з пов’язаними сторонами, наведена у Примітці 54.

30) Адміністративні та інші операційні витрати

 Примітка 2009 р. 2008 р.
Витрати на персонал  (17 057) (25 716)
Витрати на операційну 
оренду приміщень  (4 973) (5 716)
Управлінські послуги  (1 268) (1 564)
Офісні витрати  (1 035) (1 851)
Поштові та телекомунікаційні послуги  (1 068) (2 279)
Витрати на ремонт та утримання 
приміщень та обладнання  (1 747) (1 615)
Послуги охорони  (283) (426)
Амортизація ліцензій на програмне 
забезпечення 37 (322) (265)
Амортизація приміщень, поліпшення 
орендованого майна та обладнання 36 (2 760) (4 070)
Витрати на відрядження, 
навчання персоналу  (1 109) (1 996)
Реклама, маркетинг та 
представницькі витрати  (766) (2 392)
Податки, крім податку на прибуток  (850) (1 259)
Професійні послуги  (682) (1 076)
Інше  (233) (96)
Всього адміністративних та 
інших операційних витрат  (34 153) (50 321)

Витрати на персонал включають передбачені законодавством 
внески до фондів соціального страхування та пенсійного фонду 
в сумі 4 241 тис. дол. США (у 2008 році – 6 232 тис. дол. США). 
Інформація про адміністративні та інші витрати за операціями 
з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 54.

31) Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з перелічених ком-
понентів: 

 2009 р. 2008р. 
Поточний податок 10 498
Відстрочений податок (3 075) (580)
Кредит з податку на прибуток за рік (3 065) (82)

Доходи Банку оподатковуються за ставкою 25% (у 2008 році: 
25%). Узгодження між очікуваними та фактичними податковими 
витратами наведено нижче.
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 2009 р. 2008 р.
Збиток до оподаткування (11 063) (2 121)
Теоретична сума податкового кре-
диту за чинною ставкою податку 
(2009 рік: 25%; 2008 рік: 25%) (2 766) (530)
  
Податковий ефект статей, які не вираховуються
для цілей оподаткування або 
не включаються до оподатковуваної суми:  
Витрати, що не включаються 
до складу валових витрат 257 448
Переоцінка тимчасових різниць (556) -

Кредит з податку на прибуток за рік (3 065) (82)

Відмінності між українськими правилами оподаткування та 
МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових різниць 
між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей 
фінансової звітності та їх податковою базою. Податковий ефект 
зміни цих тимчасових різниць описаний далі та обліковується 
за ставкою 25% (у 2008 році – 25%).

 31 грудня Перерахунок  Звіт про 31 грудня 
 2008 р. у валюту прибутки  2009 р.
   представлення та збитки
Податковий ефект неоподатковуваних/ (оподатковуваних) тимчасових різниць:    
Резерв під зменшення корисності кредитів  1 215 (75) 846 1 986
Нараховані процентні доходи  (556) 24 58 (474)
Комісія за надання кредитів клієнтам  693 (25) (280) 388
Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання  212 (13) 120 319
Інші нараховані доходи та інші активи  - - 9 9
Нараховані процентні витрати  76 (3) (28) 45
Комісія за отримання інших позикових коштів  106 (5) (17) 84
Неамортизована премія та комісія за випуск цінних паперів  (6) - 4 (2)
Інші нараховані витрати  412 (17) (103) 292
Неамортизована премія за субординований борг  - - 52 52
Перенесені податкові збитки  - (56) 2 414 2 358
Чистий відстрочений податковий актив  2 152 (170) 3 075 5 057

 31 грудня Перерахунок  Звіт про 31 грудня 
 2008 р. у валюту прибутки  2009 р.
   представлення та збитки
Податковий ефект неоподатковуваних/ (оподатковуваних) тимчасових різниць:    
Резерв під зменшення корисності 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, поліпшення орендованого майна та обладнання  136 (76) 152 212
Нараховані проценті витрати  352 (78) (198) 76
Нараховані проценті доходи  (753) 264 (67) (556)
Комісія за отримання інших позикових коштів  (27) (22) 155 106
Інші нарахування  296 (152) 268 412
Чистий відстрочений податковий актив  2 532 (960) 580 2 152

Станом на 31 грудня 2009 р. обов’язковий резерв розрахову-
вався як середнє арифметичне протягом місяця (у 2008 році – 
протягом місяця) і повинен утримуватися на рівні від 0 до 7% 
(на 31 грудня 2008 р. – від 0 до 5%) від певних зобов’язань Бан-
ку. Відповідно, сума цього залишку може змінюватись щоден-
но. Залишок обов’язкових резервів Банку станом на 31 грудня 
2009 р. становив 5 267 тис. дол. США (у 2007 році – 4 923 тис. 
дол. США). 

Г. Примітки до Звіту про фінансовий стан  

32)  Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

 2009 р. 2008 р.
Грошові кошти в касі  10 192 12 343
Залишки на рахунку в НБУ 
(крім депозиту обов’язкових 
резервів) 526 2 199
Обов’язковий резерв в НБУ 2 547 4 923
Кореспондентські рахунки 
та депозити «овернайт» 
в інших банках  

Україна 569 857
Інші країни 19 470 14 527

Депозитні сертифікати НБУ 751 -
Всього грошових коштів та 
їх еквівалентів та обов’язкових 
резервів 34 055 34 849
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Станом на 31 грудня 2009 р., відповідно до вимог НБУ, Банк 
повинен утримувати залишок на рахунку в НБУ на рівні не 
менше 90% від суми обов’язкових резервів за попередній 
місяць у такому порядку:
• 50% від суми залишку обов’язкових резервів за попередній 

місяць на окремому рахунку в НБУ з обмеженим 
використання коштів (депозит обов’язкових резервів);

• решту суми залишку обов’язкових резервів за поточний 
місяць на рахунку в НБУ без обмеження використання коштів 
(у 2008 році – вся сума обов’язкових резервів утримувалась 
на рахунку в НБУ без обмеження використання коштів). 

Частина залишку обов’язкових резервів з обмеженим викорис-
танням коштів (депозит обов’язкових резервів) включена до ка-
тегорії «Заборгованість інших банків», Примітка 33.
До Банку не будуть застосовані санкції, якщо він порушить зазначе-
ні вимоги резервування менш ніж 30 разів за 3-місячний період.
Для цілей звіту про рух грошових коштів залишок обов’язкових 
резервів виключений з категорії грошових коштів та їх еквіва-
лентів. Станом на 31 грудня 2009 р. грошові кошти та їх еквіва-
ленти Банку для цілей звіту про рух грошових коштів становили  
31 508 тис. дол. США (на 31 грудня 2008 р.: 29 926 тис. дол. США).
Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівален-
тів та обов’язкових резервів, за винятком грошових коштів у касі, 
станом на 31 грудня 2009 р. може бути узагальнена на підставі 
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжна-
родними рейтинговими агентствами Fitch IBCA та Moody’s, на-
ступним чином:

 

Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквіва-
лентів та обов’язкових резервів, за винятком грошових коштів 
у касі, станом на 31 грудня 2008 р. може бути узагальнена на 
підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам 
Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch IBCA та 
Moody’s, наступним чином:

Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась    
Національний банк України 7 122 - 7 122
Рейтинг A+ - 14 287 14 287
Рейтинг A - 27 27
Рейтинг BBB-  - 8 8
Рейтинг BB+ - 136 136
Рейтинг B+ - 2 2
Рейтинг B - 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

Залишки на рахунку 
в НБУ, включаючи 

обов’язкові резерви

Кореспондентські рахунки та 
депозити «овернайт» в інших 

банках

Всього

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових 
резервів за географічною ознакою, валютами, строками 
погашення та процентними ставками поданий у Примітках 46, 
48, 49. Інформація про розрахункову справедливу вартість 
кожного класу грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових 
резервів подана у Примітці 52.

 33)  Заборгованість інших банків

  2009 р. 2008 р.
Залишки на рахунку в НБУ з обме-
женим використанням коштів 
(депозит обов’язкових резервів) 2 720 -
Короткострокові депозити 
в інших банках 34 524 -
Всього заборгованості інших банків 37 244 -

На частину обов’язкових резервів, розміщених на рахунку в НБУ 
з обмеженим використанням коштів, нараховуються проценти 
в розмірі 30% від облікової ставки, встановленої НБУ (станом 
на 31 грудня 2009 р.: 3,075%, у 2008 році: не застосовувалась). 

Інформація про кредитну якість заборгованості інших банків 
станом на 31 г рудня 2009 р. включає:

 

Не  прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась     
Національний банк України 3 073 - 751 3 824
Рейтинг AA- - 5 793 - 5 793
Рейтинг A+ - 13 453 - 13 453
Рейтинг BBB - 167 - 167
Рейтинг B- - 569 - 569
Без рейтингу - 57 - 57
Всього грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових 
резервів за вирахуванням грошових коштів у касі 3 073 20 039 751 23 863

Залишки на рахунку в НБУ, 
включаючи обов’язкові 

резерви

Кореспондентські рахунки 
та депозити «овернайт» 

в інших банках

Депозитні 
сертифікати НБУ

 

Всього
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 Депозити обов’язкових  Короткострокові депо- Всього
 резервів зити в інших банках 
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась   
Національний банк України  2 720 - 2 720
Рейтинг B- - 10 010 10 010
Без рейтингу - 24 514 24 514
Всього заборгованості інших банків 2 720 34 524 37 244

Станом на 31 грудня 2009 р. заборгованість інших банків є 
незабезпеченою. 
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу заборгованості інших банків подана у Примітці 52.
Аналіз заборгованості інших банків за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками 
поданий у Примітках 46, 48, 49.  

34) Кредити та аванси клієнтам

Інформація про кредити та аванси клієнтам наведена за 
категоріями первісної суми кредиту станом на дату видачі. 
Кредити та аванси клієнтам станом на 31 грудня 2009 р. 
включали:

 

Бізнес-кредити 252 273 (13 556) 238 717 93,5% 20 268 79,5%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 23 955 (1 526) 22 429 8,8% 12 199 47,8%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 39 813 (2 901) 36 912 14,5% 4 894 19,2%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 112 030 (5 763) 106 267 41,6% 2 821 11,1%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США 76 475 (3 366) 73 109 28,6% 354 1,4%
      
Сільськогосподарські кредити 6 075 (141) 5 934 2,3% 711 2,8%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 713 (29) 684 0,3% 556 2,2%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 899 (18) 881 0,3% 103 0,4%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 1 845 (40) 1 805 0,7% 45 0,2%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США 2 618 (54) 2 564 1,0% 7 0,0%
      
Кредити на покращення житлових умов 3 110 (155) 2 955 1,2% 3 224 12,6%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 2 959 (137) 2 822 1,1% 3 200 12,5%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 151 (18) 133 0,1% 24 0,1%
      
Фінансовий лізинг  1 467 (103) 1 364 0,5% 7 0,0%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 283 (20) 263 0,1% 3 0,0%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США 1 184 (83) 1 101 0,4% 4 0,0%
      
Споживчі кредити* 756 (38) 718 0,3% 638 2,5%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 730 (38) 692 0,3% 636 2,5%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 3 - 3 0,0% 1 0,0%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 23 - 23 0,0% 1 0,0%

Інші кредити 6 446 (892) 5 554 2,2% 662 2,6%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 815 (87) 728 0,3% 449 1,8%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 1 796 (374) 1 422 0,6% 136 0,5%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 3 749 (424) 3 325 1,3% 76 0,3%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США 86 (7) 79 0,0% 1 0,0%
      
Всього 270 127 (14 885) 255 242 100,0% 25 510 100,0%

*Споживчі кредити також включають «овердрафти» для фізичних осіб.
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Кредити та аванси клієнтам станом на 31 грудня 2008 р. 
включали:

Бізнес-кредити  349 424 (12 249) 337 175 94,3% 36 511 79,6%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 60 612 (4 734) 55 878 15,6% 25 809 56,3%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 68 102 (2 354) 65 748 18,4% 6 986 15,2%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 142 667 (3 272) 139 395 39,0% 3 342 7,3%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США 78 043 (1 889) 76 154 21,3% 374 0,8%
      
Сільськогосподарські кредити 3 482 (223) 3 259 0,9% 850 1,9%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 734 (17) 717 0,2% 740 1,6%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 582 (24) 558 0,2% 73 0,2%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 937 (29) 908 0,2% 30 0,1%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США 1 229 (153) 1 076 0,3% 7 0,0%
      
Кредити на покращення житлових умов 7 746 (541) 7 205 2,1% 6 492 14,2%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 7 516 (531) 6 985 2,0% 6 463 14,1%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 230 (10) 220 0,1% 29 0,1%
      
Споживчі кредити*  2 170 (107) 2 063 0,6% 1 042 2,3%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 2 166 (107) 2 059 0,6% 1 033 2,3%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 4 - 4 0,0% 9 0,0%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США - - - 0,0% - 0,0%
      
Інші кредити  7 824 (144) 7 680 2,1% 963 2,0%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США 1 538 (34) 1 504 0,4% 738 1,6%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США 2 210 (49) 2 161 0,6% 148 0,3%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США 3 980 (60) 3 920 1,1% 76 0,1%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США 96 (1) 95 0,0% 1 0,0%
      
Всього  370 646 (13 264) 357 382 100,0% 45 858 100,0%

*Споживчі кредити також включають «овердрафти» для фізичних осіб.

Концентрація портфелю кредитів клієнтам за галузями 
економіки є такою:

   2009 р.  2008 р.
 Сума % Сума %
Торгівля 160 946 60 223 640 60
Сфера послуг 45 644 17 63 432 17
Виробництво 26 178 10 31 945 9
Транспорт та зв’язок 18 493 7 26 826 7
Фізичні особи 10 236 4 17 327 5
Сільське господарство та харчова промисловість 6 079 2 3 795 1
Інше 2 550 1 3 681 1
Всього кредитів та авансів клієнтів (до зменшення корисності) 270 127 100 370 646 100

Станом на 31 грудня 2009 року Банк мав 18 позичальників (у 
2008 році – 14 позичальників), які отримали кредити на суму 
понад 1 000 тис. дол. США кожний. Загальна сума цих кредитів 
становить 28 864 тис. дол. США (у 2008 році – 20 586 тис. дол. 
США), або 10,7% від загальної суми кредитного портфелю (у 
2008 році – 5,55%).

Нижче подано інформацію про забезпечення, що покриває 
ризики, пов’язані з кредитним портфелем, станом на 31 грудня 
2009 р.:
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Незабезпечені кредити 23 205 240 2 832 - 704 550 27 531
Кредити, забезпечені:       
 об’єктами житлової нерухомості 58 569 252 173 686 - 4 650 64 330
 іншими об’єктами нерухомості 101 386 2 334 2 781 - 313 104 816
 грошовими депозитами 1 226 - - - 48 - 1 274
 транспортними засобами 41 858 2 005 100 - 4 930 44 897
 іншими активами 26 029 1 244 3 - - 3 27 279
Всього кредитів та авансів 
клієнтам (до зменшення 
корисності) 252 273 6 075 3 110 1 467 756 6 446 270 127

Нижче подано інформацію про забезпечення, що покриває 
ризики, пов’язані з кредитним портфелем, станом на 31 грудня 
2008 р.: 

Незабезпечені кредити  65 901 390 7 351 2 165 1 166 76 973
Кредити, забезпечені:           
  об’єктами житлової нерухомості 74 970 574 248 - 5 044 80 836
 іншими об’єктами нерухомості 110 877 810 6 - 342 112 035
 грошовими депозитами  1 711 - - 5 - 1 716
 транспортними засобами  59 464 1 326 130 - 1 272 62 192
 іншими активами  36 501 382 11 - - 36 894
Всього кредитів та авансів клієнтам 
(до зменшення корисності)  349 424 3 482 7 746 2 170 7 824 370 646

Інформація про розрахункову справедливу вартість забезпечення 
станом на 31 грудня 2009 р. подана у Примітці 50. 
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу кредитів та авансів клієнтам подана у Примітці 52. 
Аналіз кредитів та авансів клієнтам за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками 
поданий у Примітках 46, 48, 49.  Інформація про залишки за 
операціями з пов’язаними сторонами подана у Примітці 54.

35) Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів 
клієнтам

Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам 
станом на 31 грудня 2009 р. є таким:

 

 

Індивідуально значні кредити, корисність яких зменшилась 31 293 (5 862) 25 431
Бізнес-кредити 27 236 (5 454) 21 782
Сільськогосподарські кредити 289 (9) 280
Кредити на поліпшення житлових умов - - -
Споживчі кредити 22 (8) 14
Інше 3 746 (391) 3 355

Індивідуально незначні кредити, корисність яких зменшилась 6 149 (3 933) 2 216
Бізнес-кредити 4 119 (3 326) 793
Сільськогосподарські кредити 22 (14) 8
Кредити на поліпшення житлових умов 127 (93) 34
Споживчі кредити 28 (16) 12
Інше 1 853 (484) 1 369

Кредити, оцінені на сукупній основі 232 685 (5 090) 227 595
Кредити юридичним особам 220 918 (4 776) 216 142
Сільськогосподарські кредити 5 764 (118) 5 646
Кредити на поліпшення житлових умов 2 983 (62) 2 921
Фінансовий лізинг 1 467 (103) 1 364
Споживчі кредити 706 (14) 692
Інше 847 (17) 830

Всього 270 127 (14 885) 255 242
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Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам 
станом на 31 грудня 2008 р. є таким:

 

Індивідуально значні кредити, корисність яких зменшилась 11 429 (1 557) 9 872
Бізнес-кредити 10 264 (1 397) 8 867
Сільськогосподарські кредити 1 153 (158) 995
Кредити на поліпшення житлових умов - - -
Споживчі кредити 12 (2) 10
Інше - - -

Індивідуально незначні кредити, корисність яких зменшилась 10 229 (6 358) 3 871
Бізнес-кредити 9 426 (5 809) 3 617
Сільськогосподарські кредити 66 (31) 35
Кредити на поліпшення житлових умов 626 (429) 197
Споживчі кредити 67 (62) 5
Інше 44 (27) 17

Кредити, оцінені на сукупній основі 348 988 (5 349) 343 639
Бізнес-кредити 329 734 (5 043) 324 691
Сільськогосподарські кредити 2 263 (34) 2 229
Кредити на поліпшення житлових умов 7 120 (112) 7 008
Споживчі кредити 2 091 (43) 2 048
Інше 7 780 (117) 7 663

Всього 370 646 (13 264) 357 382

Зміни у резерві під зменшення корисності кредитів та авансів 
клієнтам протягом 2009 року були такими:

Станом на 1 січня 2009 р. 12 249 223 541 - 107 144 13 264
Резерви під зменшення корисності 
протягом року 12 595     (63)            309        103         19       803     13 766 
Перерахунок у валюти подання        (276)           7                 (9)            -              -      (19)    (297)
Суми, списані протягом року 
як безнадійні (11 380)       (26)  (714)        -      (90)     (38)  (12 248)
Відновлення кредитів та авансів 
клієнтам, раніше списаних як безнадійні 368 - 28 - 2 2 400
Станом на 31 грудня 2009 р. 13 556 141 155 103 38 892 14 885

Зміни у резерві під зменшення корисності кредитів та авансів 
клієнтам протягом 2008 року були такими:

Станом на 1 січня 2008 р. 9 082 75 589 - 25 99 9 870
Резерви під зменшення корисності 
протягом року    7 388      198          596              -          77      66    8 325 
Перерахунок у валюти подання (2 115)         (31)       (319)            -       (15)      (3)   (2 483)
Суми, списані протягом року 
як безнадійні    (2 396)       (19)       (325)            -             -     (18) (2 758)
Відновлення кредитів та авансів 
клієнтам, раніше списаним як безнадійні 290 - - - 20 - 310
Станом за 31 грудня 2008 р. 12 249 223 541 - 107 144 13 264

36)  Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання

Зміни за статтями приміщень та обладнання були такими:
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Вартість на 1 січня 2008 р. 6 838 2 813 5 359 6 756 7 123 28 889
Накопичена амортизація  (837) (1 033) - (3 098) (4 187) (9 155)
Залишкова вартість на 1 січня 2008 р. 6 001 1 780 5 359 3 658 2 936 19 734

Надходження - 3 2 008 2 069 1 050 5 130
Трансфери (переведення) 5 391 1 049 (6 440) - - -
Вибуття - - - (8) (24) (32)
Амортизаційні нарахування  (410) (669) - (1 589) (1 402) (4 070)
Перерахунок у валюту подання (3 778) (764) (320) (1 422) (937) (7 221)
Залишкова вартість на 31 грудня 2008 р. 7 204 1 399 607 2 708 1 623 13 541

Вартість на 31 грудня 2008 р. 8 033 2 494 607 6 065 5 207 22 406
Накопичена амортизація  (829) (1 095) - (3 357) (3 584) (8 865)
Залишкова вартість на 31 грудня 2008 р. 7 204 1 399 607 2 708 1 623 13 541

Надходження - - 333 323 353 1 009
Трансфери (переведення) 226 234 (460) - - -
Вибуття - (292) - (40) (10) (342)
Амортизаційні нарахування 
(Примітка 30) (410) (478) - (966) (906) (2 760)
Перерахунок у валюту подання (253) (35) (19) (78) (45) (430)
Залишкова вартість на 31 грудня 2009 р. 6 767 828 461 1 947 1 015 11 018

Вартість на 31 грудня 2009 р. 7 967 1 966 461 5 999 5 191 21 584
Накопичена амортизація  (1 200) (1 138) - (4 052) (4 176) (10 566)
Залишкова вартість на 31 грудня  2009 р. 6 767 828 461 1 947 1 015 11 018

38) Інші фінансові та нефінансові активи

  2009 р. 2008 р.
Інші фінансові активи  
Похідні фінансові активи (Прим. 56) - 1 266
Гарантійні депозити  1 165 -
Інші фінансові активи  316 115
Всього інших фінансових активів 1 481 1 381
  
Інші нефінансові активи  
Передоплати за матеріальні  
і нематеріальні активи  43 20
Інші витрати майбутніх періодів 230 324
Майно, отримане у власність 264 -
Інші нефінансові активи  6 39
Всього інших нефінансових активів 543 383
  
Всього інших фінансових та 
нефінансових активів  2 024 1 764

Протягом 2009 року Банк отримав у власність будівлю 
балансовою вартістю 264 тис. дол. США, яку Банк продає.

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів 
станом на 31 грудня 2009 р. може бути узагальнена на 
підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам 
Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch IBCA та 
Moody’s, наступним чином:

 

Земля 
та будівлі

Незавершене 
будівництво

Меблі та 
інвентар

ВсьогоПоліпшення 
орендованого 

майна

Комп’ютерне 
та інше 

обладнання

Незавершене будівництво – це переважно будівництво та 
ремонт приміщень для відділень Банку. Після завершення 
робіт, коли активи є придатними для використання, вони 
переводяться до категорії приміщень.

37) Нематеріальні активи  

Зміни за статтями нематеріальних активів були такими:

Ліцензії на використання 
програмного забезпечення 2009 р. 2008 р.
Вартість на 1 січня  1 542 2 100
Накопичена амортизація  (549) (564)
Залишкова вартість на 1 січня 993 1 536
  
Надходження  286 232
Амортизаційні нарахування  (322) (265)
Перерахунок у валюту подання (34) (510)
Залишкова вартість на 31 грудня 923 993
  
Вартість на 31 грудня   1 886 1 542
Накопичена амортизація   (963) (549)
Залишкова вартість на 31 грудня 923 993
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 Гарантійні депозити Інші фінансові активи Всього
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась    
Рейтинг A+ 720 - 720
Рейтинг BBB-  - 6 6
Рейтинг B- 445 - 445
Без рейтингу - 310 310
Всього інших фінансових активів 1 165 316 1 481

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів 
станом на 31 грудня 2008 р. може бути узагальнена на під-
ставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Бан-
ку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch IBCA та 
Moody’s, наступним чином:

 Похідні фінансові активи Інші фінансові активи Всього
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась    
Рейтинг AAA - 100 100
Рейтинг BB+ 1 080 - 1 080
Рейтинг B- 186 - 186
Без рейтингу - 15 15
Всього інших фінансових активів 1 266 115 1 381

  2009 р.  2008 р.
 Сума % Сума %
Фізичні особи 121 529 81 147 569 84
Сфера послуг 12 170 8 13 489 9
Торгівля 7 109 4 6 221 3
Промисловість та інше 
виробництво 2 486 2 3 401 2
Транспорт та зв’язок 1 168 1 1 001 1
Будівництво 1 017 1 966 -
Сільське господарство 
та харчова промисловість 256 - 71 -
Інше 4 411 3 2 268 1
Всього коштів клієнтів 150 146 100 174 986 100

Станом на 31 грудня 2009 р. Банк мав 13 клієнтів (у 2008 році – 
20 клієнтів) із залишками на рахунках понад 500 тис. дол. 
США кожний. Загальна сума коштів на рахунках цих клієнтів 
становила 10 414 тис. дол. США (у 2008 році – 24 686 тис. дол. 
США), або 7% (у 2008 році – 14%) від загальної суми коштів 
клієнтів.
Станом на 31 грудня 2009 р. кошти клієнтів включають депозити 
у сумі 2 054 тис. дол. США (у 2008 році – 1 249 тис. дол. США), 
розміщені як забезпечення безвідкличних зобов’язань за 
наданими гарантіями, акредитивами з грошовим покриттям та 
кредитами. Додаткова інформація наведена у Примітці 53.
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу коштів клієнтів подана у Примітці 52. Аналіз коштів 
клієнтів за географічною ознакою, валютами, строками 
погашення та процентними ставками поданий у Примітках 46, 
48, 49.  Інформація про залишки за операціями з пов’язаними 
особами подана у Примітці 54. 

40) Інші позикові кошти

Зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами 
є важливим джерелом фінансування для Банку. У названій 
категорії подані довгострокові кредити міжнародних 
фінансових установ.

Аналіз інших фінансових активів за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками 
поданий у Примітках 46, 48, 49.  Інформація про розрахункову 
справедливу вартість кожного класу інших фінансових активів 
подана у Примітці 52. Інформація про залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами подана у Примітці 54. 

39) Кошти клієнтів

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

  2009 р. 2008 р.
Поточні рахунки 37 857 31 594
 фізичні особи 13 471 11 964
 юридичні особи 24 386 19 630
  
Ощадні рахунки 33 031 18 453
 фізичні особи 31 931 18 453
 юридичні особи 1 100 -
  
Строкові депозити 78 862 124 889
 фізичні особи 76 127 117 152
 юридичні особи 2 735 7 737
  
Інші зобов’язання перед клієнтами 396 50
  
Всього  150 146 174 986

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

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки є таким:
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 Непогашена сума
Контрагент Валюта Дата договору Строк погашення 2009 р. 2008 р. 
ПроКредит Холдинг АГ  Дол. США 28.09.2005 15.06.2012 5 020 5 020
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 07.10.2005 15.12.2010 1 434 2 868
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 20.12.2007 15.12.2010 5 019 5 019
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 25.05.2006 30.05.2011 - 5 833
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 28.09.2006 04.10.2010 - 7 359
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 17.09.2007 22.09.2010 10 237 10 237
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 15.10.2007 18.10.2010 10 176 10 173
ПроКредит Холдинг АГ (нараховані проценти 
на використану суму кредитної лінії) Дол. США 11.05.2009 11.05.2011 44 -
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Дол. США 20.12.2006 09.12.2009 - 6 966
ЄБРР Дол. США 20.12.2006 09.12.2011 19 940 19 908
ЄБРР Дол. США 24.09.2004 20.03.2011 11 105 11 163
ЄБРР  Дол. США 22.08.2008 18.08.2011 10 031 10 087
Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) Дол. США 23.01.2008 24.01.2011 10 116 10 176
ЧБТР Дол. США 04.05.2006 03.08.2009 - 12 649
Оверсіз Прайвет Інвестмент Корпорейшн (ОПІК) Дол. США 10.12.2004 15.12.2009 - 1 669
ОПІК Дол. США 10.12.2004 15.12.2009 - 1 669
ОПІК Дол. США 26.09.2005 15.12.2010 - 3 345
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) Дол. США 25.06.2004 16.03.2009 - 1 080
МФК Дол. США 21.05.2008 15.05.2015 19 930 19 945
Кредитанштальт фюр Відерауфбау (КфВ)  Дол. США 12.12.2007 30.12.2014 19 866 19 822
КфВ Дол. США 12.08.2008 30.12.2015 4 947 4 936
КфВ Дол. США 12.08.2008 30.12.2015 5 936 5 922
КфВ Дол. США 12.08.2008 30.12.2015 4 001 4 003
Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд Дол. США 18.07.2008 30.07.2011 4 093 8 272
респонсАбіліті СІКАВ (Люкс) Дол. США 18.07.2008 30.07.2011 1 023 2 068
Всього інших позикових коштів    142 918 190 189

Протягом 2009 року Банк погасив:
•  кредит в сумі 1 062 тис. дол. США, виданий Міжнародною 

фінансовою корпорацією; 
•  кредит в сумі 1 429 тис. дол. США частково і достроково два 

кредити в сумі 12 960 тис. дол. США, виданих компанією 
ПроКредит Холдинг АГ;

•  кредит в сумі 12 500 тис.  дол. США, виданий Чорноморським 
банком торгівлі та розвитку;

•  кредит в сумі 7 000 тис. дол. США, виданий Європейським 
банком реконструкції та розвитку;

•  три кредити в сумі 2 500 тис. дол. США частково и достроково 
три кредити в сумі 4 167 тис. дол. США, видані компанією 
Оверсіз Прайвет Інвестмент Корпорейшн;

•  частково достроково кредит в сумі 4 000 тис. дол. США, 
виданий компанією Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд;

•  частково достроково кредит в сумі 1 000 тис. дол. США, 
виданий компанією респонсАбіліті СІКАВ (Люкс).

Загальна сума всіх погашених кредитів протягом 2009 року 
становить 46 618 тис. дол. США.

У таблиці нижче подана інформація про зобов’язання перед 
міжнародними фінансовими установами, згруповані за видом 
процентної ставки згідно з відповідним кредитним договором 
та строками, протягом яких відповідні зобов’язання підлягають 
погашенню.

 Строк погашення 2009 р. 2008
Зобов’язання з фіксованою процентною ставкою          55 797               77 017      
  до 1 року          26 866                  3 338      
  до 2 років                 44                39 001      
  до 3 років            5 020                  5 833      
  до 4 років                    -                  5 020      
  понад 4 роки          23 867                23 825      
   
Зобов’язання зі змінною процентною ставкою           87 121            113 172      
  до 1 року -           20 695      
  до 2 років          56 308       - 
  до 3 років -           61 674      
  до 4 років -  - 
  понад 4 роки          30 813                30 803      
   
Всього        142 918            190 189      
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Станом на 31 грудня 2009 р. Банк не зміг дотриматись окремих 
фінансових показників, передбачених кредитними договорами 
з міжнародними фінансовими організаціями, за винятком Про-
Кредит Холдинг АГ, що надає цим кредиторам право вимагати 
дострокового повернення кредитних коштів, відображених у 
звітності у складі інших позикових коштів. Недотримання фі-
нансових показників спричинене різкою девальвацією україн-
ської гривні та її впливом на активи і капітал Банку. Станом на  
31 грудня 2009 р. Банк отримав підтвердження відмови від права 
вимагати дострокового погашення кредитів від своїх контраген-
тів, більшість яких є водночас акціонерами Банку та ПроКредит 
Холдинг АГ. З огляду на цей факт, погашення всієї суми інших по-
зикових коштів очікується за графіком погашення згідно з відпо-
відними договорами.
Інформація про розрахункову справедливу вартість інших пози-
кових коштів подана у Примітці 52.
Аналіз інших позикових коштів за географічною ознакою, валю-
тами, строками погашення та процентними ставками поданий у 
Примітках 46, 48, 49. Інформація про залишки за операціями з 
пов’язаними особами наведена у Примітці 54.

41) Випущені боргові цінні папери

Станом на 31 грудня 2009 р. загальна номінальна вартість ви-
пущених боргових цінних паперів Банку, деномінованих в укра-
їнських гривнях, складала 4 008 тис. дол. США (у 2008 році –  
6 850 тис. дол. США), а їх балансова вартість – 4 263 тис. дол. США 
(у 2008 році – 7 131 тисяч доларів США). Ці облігації підлягають 
погашенню у квітні 2008 року, жовтні 2008 року, вересні 2010 
року, купонна ставка за ними становить 17,75% (у 2008 році – 
17,75%), а середньозважена дохідність до строку погашення – 
17,97% (у 2008 році – 17,971%).
Згідно з умовами випуску облігацій, Банк змінив купонну ставку 
за облігаціями з 13% до 17,75%, починаючи з жовтня 2008 року.
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного 
класу випущених боргових цінних паперів подана у Примітці 52.
Аналіз випущених боргових цінних паперів за географічною 
ознакою, валютами, строками погашення та процентними став-
ками поданий у Примітках 46, 48, 49.

42) Інші фінансові та нефінансові зобов’язання

 2009 р. 2008 р.
Інші фінансові зобов’язання   
Похідні фінансові інструменти - 59
Кредиторська заборгованість
та інші нараховані зобов’язання 547 593
Нарахування за невикористані відпустки 923 897
Всього інших фінансових зобов’язань 1 470 1 549

Інші нефінансові зобов’язання   
Інше 22 199
Всього інших нефінансових зобов’язань 22 199
Всього інших фінансових та 
нефінансових зобов’язань 1 492 1 748

Аналіз інших фінансових зобов’язань за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками 
поданий у Примітках 46, 48, 49. Інформація про залишки за 
операціями з пов’язаними особами наведена у Примітці 54.

43) Субординований борг

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

Інформація про субординований борг включає таке:

 

 Кількість випущених акцій, тис. Прості зареєстровані акції (балансова вартість) Всього
На 1 січня 2008 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
Збільшення капіталу  161,497 9,889 9,889
Ефект переоцінки валют – (942) (942)
На 31 грудня 2009 р. 476,101 28,428 28,428

     Непогашена сума
Контрагент Валюта Дата договору  Дата  погашення 2009 р. 2008 р.
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 23.05.2005 22.05.2015 8 000 8 000
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 28.09.2006 03.10.2016 2 801 2 801
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 17.12.2008 21.12.2018 3 247 3 246
Кредитанштальт фюр Відерауфбау   Дол. США 25.09.2009 06.10.2014 9 206 -
Всього субординованого боргу    23 254 14 047

7 жовтня 2009 р. Банк отримав субординований борг від 
Кредитанштальт фюр Відерауфбау в сумі 9 000 тис. дол. США зі 
строком погашення у жовтні 2014 року.
Інформація про розрахункову справедливу вартість 
субординованого боргу подана у Примітці 52.
Аналіз субординованого боргу за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками 
поданий у Примітках 46, 48, 49. Інформація про залишки за 
операціями з пов’язаними особами наведена у Примітці 54.

44) Статутний капітал
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Станом на 31 грудня 2009 р. всі акції Банку, які знаходяться в обі-
гу, були затверджені, випущені та повністю оплачені.
Номінальна вартість всіх простих акцій становить 476,79 грн. за 
акцію або еквівалент 59,71 дол. США за акцію (у 2008 році – 476,79 
грн. або еквівалент 61,92 дол. США за акцію), і вони дають рівні 
права. Кожна акція дає право на один голос при голосуванні.

Станом на 31 грудня 2009 р. структура акціонерів Банку була 
такою:

Акціонер Кількість належних акцій Статутний капітал  Номінальна вартість
Європейський банк реконструкції та розвитку 95 214 20,00% 5 685
ПроКредит Холдинг АГ 380 887 80,00% 22 743
Всього 476 101 100,00% 28 428

Фактична структура акціонерів Банку змінилась у зв’язку з про-
веденням операції купівлі-продажу акцій між компаніями Про-
Кредит Холдинг АГ та Кредитанштальт фюр Відерауфбау у лис-
топаді 2009 року, згідно з якою компанія ПроКредит Холдинг АГ 
продала 20% акцій Банку з правом голосу компанії Кредитанш-
тальт фюр Відерауфбау. Після реєстрації права власності на акції 
в українського реєстратора цінних паперів компанія Кредитанш-
тальт фюр Відерауфбау стане офіційним акціонером Банку згід-
но з вимогами українського правового середовища.

Д. Управління ризиками

45)  Управління капіталом

Управління капіталом Банку регулюється Політикою Групи щодо 
управління капіталом та Політикою Групи щодо можливості 
прийняття ризику. Для забезпечення постійного виконання 
задач, зазначених нижче, Комітет з управління ринковим 
ризиком Банку щомісячно контролює показники достатності 
капіталу згідно з вимогами НБУ та Базельської угоди II.

Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні:
• дотримання внутрішньобанківських вимог щодо достат-

ності капіталу 
• спроможності Банку виконувати свої плани постійного 

росту при дотриманні бізнес-стратегії «Банк-сусід». 

Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Націо-
нальним банком України, банки повинні підтримувати співвід-
ношення регулятивного капіталу до активів, зважених на ризик 
(норматив адекватності регулятивного капіталу), на рівні, що є 
вищим за обов’язкове мінімальне значення (станом на 31 грудня 
2009 р. на рівні принаймні 10%). Нижче в таблиці показаний ре-
гулятивний капітал на підставі звітності Банку, складеної згідно 
з НП(С)БО, який складається з таких компонентів:

 2009 р. 2008 р.
Основний капітал 25 433 24 898
Додатковий капітал 25 433 20 545
Вирахування - (103)
Всього регулятивного капіталу 50 866 45 340

Протягом звітного періоду Банк постійно дотримувався всіх 
вимог щодо регулятивного капіталу. Станом на звітні дати 
нормативи були такими:

 2009 р. 2008 р.
Норматив адекватності 
регулятивного капіталу (Н2)   14,2% 10,4%

Крім цього, достатність капіталу контролюється шляхом засто-
сування єдиного в усій Групі «ПроКредит» розрахунку нормати-
ву достатності капіталу згідно з вказівками Базельського комі-
тету (Базельська угода ІІ). Банк вважає свій капітал достатнім, 
коли можна припустити з обґрунтованою впевненістю, що Банк 

має достатній капітал для відповідного покриття всіх ризиків, 
що виникли в ході його діяльності. Розрахунок нормативу до-
статності капіталу ґрунтується на фінансовій звітності Банку 
згідно з МСФЗ і на звітну дату становить:

 2009 р. 2008 р.
Капітал першого рівня 24 408 23 524
Капітал другого рівня  12 204 14 047
Всього регулятивного капіталу 36 612 37 571
  
 Активи, зважені з урахуванням ризику 283 630 278 721
   
Показник достатності капіталу першого рівня 8,6% 8,4%
Показник достатності капіталу другого рівня 12,9% 13,5%

Розрахунок показника достатності капіталу (згідно з 
Базельською угодою ІІ), що був запроваджений і контролювався 
станом на кінець 2009 року, включає кредитний ризик, 
валютний ризик та операційний ризик (у 2008 році – тільки 
кредитний ризик).
Станом на 31 грудня 2009 та 2008 рр. Банк дотримувався всіх 
зовнішніх вимог до показника достатності капіталу.

46) Ризик ліквідності

Ризик ліквідності у більш вузькому значенні (ризик неплато-
спроможності) – це ризик того, що Банк більше не зможе повніс-
тю або своєчасно виконувати свої поточні та майбутні платіжні 
зобов’язання. Тому Банк завжди повинен мати ліквідні кошти, 
достатні для виконання своїх зобов’язань, навіть враховуючи по-
тенційні надзвичайні обставини.
Ризик ліквідності у більш широкому значенні (ризик фінансуван-
ня) – це ризик настання таких умов, коли довгострокове фінан-
сування стане недоступним або може бути отримано тільки за 
економічно невигідними процентними ставками.
Банк був заснований як кредитна установа та фінансовий посе-
редник для населення. Отже, Банк характеризується наявністю 
кредитного портфеля, що є найбільшим єдиним компонентом 
активів, і (переважно) рефінансується шляхом залучення місце-
вих депозитів. Кредитний портфель характеризується високою 
концентрацією коротко- і середньострокових кредитів малим 
і мікропідприємствам (висока диверсифікація). Кредити нада-
ються на умовах ануїтету (добрий грошовий потік) і мають дуже 
низький рівень неповернення (високий ступінь прогнозованості 
грошових потоків). Оскільки депозити є основним джерелом фі-
нансування Банку для забезпечення зростання кредитного порт-
феля, (структурна) залежність від інструментів ринку капіталу є 
незначною. Всі ці чинники забезпечують відносно просту і зрозу-
мілу систему управління ризиком ліквідності.
З іншого боку, Банк здійснює операції на міжбанківських ринках, 
які можуть бути нестабільними, якщо національне макросередо-
вище стає несприятливим. Поведінка клієнтів також може бути 
більш мінливою, і, особливо в умовах економічної або політичної 
кризи, можуть відбутись значні відтоки ліквідних коштів. Отже, 
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ліквідних активів, необхідного для врегулювання зобов’язань 
при настанні строку їх погашення, забезпечення доступу до 
різних джерел фінансування, наявності планів дій у випадку ви-
никнення проблем з фінансуванням та здійснення контролю за 
відповідністю балансових нормативів ліквідності нормативним 
вимогам. Банк розраховує нормативи ліквідності згідно з вимо-
гами Національного банку України. Ці нормативи включають:
• норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розраховується 

як відношення високоліквідних активів до зобов’язань, що 
погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2009 р. цей 
норматив складав 51,51% (на 31 грудня 2008 р. – 158,06%), 
а середньозважене значення цього нормативу за грудень 
2009 р. становило 74,30% (за грудень 2008 р. – 132,04%) 
при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 20%;

• норматив поточної ліквідності (Н5), який розраховується як 
відношення ліквідних активів до зобов’язань зі строком по-
гашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом 
на 31 грудня 2009 року цей норматив складав 89,93% (на  
31 грудня 2008 р. – 87,02%) при встановленому НБУ значен-
ні нормативу не менше 40%;

• норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розрахову-
ється як відношення ліквідних активів до зобов’язань зі стро-
ком погашення до одного року. Станом на 31 грудня 2009 р. 
цей норматив складав 63,12% (на 31 грудня 2008 р. – 68,51%) 
при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 20%.

Банк щоденно контролює свою ліквідну позицію і використо-
вує показники ліквідності та аналіз розривів для визначення 
ліквідної позиції. Департамент казначейських операцій та Де-
партамент з управління ризиками проводять регулярне стрес-
тестування за різними сценаріями, що включають звичайні та 
складні ринкові умови.
 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення без ура-
хування дисконтування станом 31 грудня 2009 р. є таким:

Банк приділяє особливу увагу встановленню міцних стосунків з 
клієнтами, що розмістили депозити, з метою підтримання лояль-
ності навіть у складні часи. Крім цього, Банк дотримується своєї 
стратегії управління ризиками, і, з огляду на вимоги українських 
регуляторних органів, застосовує консервативну практику сто-
совно ризику ліквідності, зберігає високий рівень високоліквід-
них активів.

Банк застосовує такі ключові принципи/задачі управління ризи-
ком ліквідності:
• постійне забезпечення належних рівнів ліквідності;
• постійний контроль ліквідності та рівня фінансування з ме-

тою забезпечення досягнення затверджених бізнес-цілей у 
такий спосіб, що не призводить до виходу за межі прийнят-
ного для Банку рівня ризику;

• аналіз всіх потенційних майбутніх платежів та оцінка їх 
впливу на ризик ліквідності, особливо тих, що виникають з 
операцій з похідними фінансовими інструментами.

Департамент з управління ризиками Банку відповідає за по-
стійний контроль за тим, чи управління ризиком ліквідності від-
повідає вимогам Політики з управління ризиком ліквідності та 
встановленим нею лімітам. Крім цього, Департамент контролює 
ліміти ліквідності у відповідності до вимог Національного банку 
України. При цьому Департамент управління ризиками Банку 
відповідає за контроль над запровадженням заходів, визначе-
них Комітетом з управління активами та пасивами. Він також 
проводить відповідні місцеві стрес-тестування на основі про-
гнозу грошових потоків на 3 місяці.
Управління ризиком ліквідності здійснюється Комітетом з управ-
ління активами та пасивами, Комітетом з управління ринковими 
ризиками та Департаментом казначейських операцій Банку.
Управління ліквідністю Банку вимагає проведення аналізу рівня 

 

 Зобов’язання      
 Кошти клієнтів 90 891 20 041 40 583 1 850 1 780 155 145
 Інші позикові кошти 10 184 9 726 45 306 87 258 5 018 157 492
 Випущені боргові цінні папери 181 - 4 625 - - 4 806
 Інші фінансові зобов’язання 1 435 35 - - - 1 470
 Субординований борг - - 1 291 19 938 15 858 37 087
 Всього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями 102 691 29 802 91 805 109 046 22 656 356 000

Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення без 
урахування дисконтування станом 31 грудня 2008 р. є таким:

 

 Зобов’язання      
 Заборгованість перед іншими банками 94 - - - - 94
 Кошти клієнтів 71 553 26 336 78 878 3 915 1 908 182 590
 Інші позикові кошти 143 730 425 4 999 49 160 -  198 314
 Випущені боргові цінні папери 303 - 1 212 7 737 - 9 252
 Похідні фінансові інструменти, розрахунки за якими 
 здійснюються на основі валової суми (тільки витрати) 26 675 - - - - 26 675
 Інші фінансові зобов’язання 1 361 129 - - - 1 490
 Субординований борг -  -  1 291 5 172 17 145 23 608
  Всього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями 243 716 26 890 86 380 65 984 19 053 442 023

Банк не використовує наведений вище аналіз за строками погашення 
без урахування дисконтування для управління ліквідністю. Натомість 
Банк контролює очікувані строки погашення, які показані у наведеній 
нижче таблиці станом на 31 грудня 2009 р.: 

 

На вимогу і 
до 1-го місяця

На вимогу і 
до 1-го місяця

1-3 
місяці

1-3 
місяці

3-12 
місяців

3-12 
місяців

Понад 
5 років

Понад 
5 років

Всього

Всього

Від 12 міся-
ців до 5 років

Від 12 міся-
ців до 5 років
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 Активи       
Грошові кошти та їх еквіваленти 
й обов’язкові резерви 34 055 - - - - - 34 055
Заборгованість інших банків 37 244 - - - - - 37 244
Кредити та аванси клієнтам 10 134 17 149 73 274 118 981 35 704 -  255 242
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу - - - - - 127 127
Поточні податкові активи - - - 791 - - 791
Відстрочені податкові активи  - - - - 5 057 - 5 057
Приміщення та обладнання - - - - 11 018 - 11 018
Нематеріальні активи - - - - 923 - 923
Інші фінансові активи 244 - 721 71 445 - 1 481
Інші нефінансові активи - - - 335 208 - 543
Всього активів 81 677 17 149 73 995 120 178 53 355 127 346 481

Зобов’язання       
Заборгованість перед іншими банками - - - - - - -
Кошти клієнтів 90 797 19 275 37 671 1 630 773 - 150 146
Інші позикові кошти 10 160 9 294 39 387 79 223 4 854 - 142 918
Випущені боргові цінні папери 181 - 4 082 - - - 4 263
Інші фінансові зобов’язання 1 435 35 - - - - 1 470
Інші нефінансові зобов’язання 22 - -       22
Субординований борг - - 8 9 206 14 040 - 23 254
Всього зобов’язань 102 595 28 604 81 148 90 059 19 667 - 322 073

Чистий розрив ліквідності на 31 грудня 2009 р. (20 918) (11 455) (7 153) 30 119 33 688 127 24 408

Кумулятивний розрив ліквідності 
на 31 грудня 2009 р. (20 918) (32 373) (39 526) (9 407) 24 281 24 408 -

В таблиці нижче наведений аналіз за строками погашення 
активів і зобов’язань станом на 31 грудня 2008 р.: 

Активи       
Грошові кошти та їх еквіваленти 
й обов’язкові резерви 34 849 -  -  -  -  -  34 849
Кредити та аванси клієнтам 19 621 25 895 99 059 169 397 43 410 -  357 382
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу -  -  -  -  -  131 131
Поточні податкові активи - - - 830 - - 830
Відстрочені податкові активи  - - - - 2 152 - 2 152
Приміщення та обладнання - - - - 13 541 - 13 541
Нематеріальні активи - - - - 993 - 993
Інші фінансові активи 1 381 - - - - - 1 381
Інші нефінансові активи - - 7 - 376 - 383
Всього активів 55 851 25 895 99 066 170 227 60 472 131 411 642
       
Зобов’язання       
Заборгованість перед іншими банками 94 -  -  -   - -  94
Кошти клієнтів 71 252 25 416 74 294 3 361 663 -  174 986
Випущені боргові цінні папери 598 1 847 26 584 143 549 17 611 -  190 189
Інші позикові кошти  303 -  -  6 828 -  -  7 131
Інші фінансові зобов’язання 1 420 129 -   - -  -  1 549
Інші нефінансові зобов’язання 199           199
Субординований борг -  -  6 -  14 041 -  14 047
Всього зобов’язань 73 866 27 392 100 884 153 738 32 315 - 388 195
       
Чистий розрив ліквідності на 31 грудня 2008 р. (18 015) (1 497) (1 818) 16 489 28 157 131 23 447
       
Кумулятивний розрив ліквідності 
на 31 грудня 2008 р. (18 015) (19 512) (21 330) (4 841) 23 316 23 447 -

На вимогу і 
до 1-го місяця

На вимогу і 
до 1-го місяця

1-3 
місяці

1-3 
місяці

3-12 
місяців

3-12 
місяців

Понад 
5 років

Понад 
5 років

Строк 
погашення 

не визначений

Строк 
погашення 

не визначений

Всього

Всього

Від 12 міся-
ців до 5 років

Від 12 міся-
ців до 5 років



Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 970

Банк має невідповідність строків погашення активів та 
зобов’язань строком до 12 місяців. Ця невідповідність 
ліквідності виникає внаслідок того, що важливим джерелом 
фінансування Банку станом на 31 грудня 2009 р. є кошти клієнтів 
на вимогу зі строком погашення до 12 місяців. Диверсифікація 
цих рахунків за кількістю та категоріями вкладників, а також 
минулий досвід Банку дозволяють стверджувати, що ці 
депозити являють собою довгострокове та стабільне джерело 
фінансування Банку. 

47) Ризик, пов’язаний з фінансуванням

Щорічний бізнес-план слугує основною для визначення потреб 
в середньостроковому фінансуванні стосовно як власного 
капіталу, так і кредитного фінансування Банку.
Цей ризик вважається незначним у зв’язку зі стійкою довірою 
до депозитів клієнтів та у зв’язку з тим, що Банк продовжує 
залучати фінансування від різних міжнародних джерел. В 
той же час Банк скоротив ризики, пов’язані з банками та 
міжнародними фінансовими установами, частково шляхом 
попередньої оплати кредитних ліній у зв’язку з достатньою 
ліквідністю Банку.

Позикові кошти, отримані від банків та міжнародних фінансових 
установ, станом на 31 грудня 2009 р. включали:  
 

 Валюта Непогашений залишок Коментарі
  на  31/12/2009
ЄБРР Дол. США 10 000  
ЄБРР Дол. США 11 000  
ЄБРР Дол. США 20 000  
ЧБТР Дол. США 10 000  
Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд Дол. США 4 000  
МФК Дол. США 20 000  
КфВ Дол. США 20 000  
КфВ Дол. США 5 000  
КфВ Дол. США 6 000  
КфВ Дол. США 4 000  
КфВ Дол. США 5 000  
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 6 429  
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 10 000  
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 10 000  
респонсАбіліті СІКАВ (Люкс) Дол. США 1 000  
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 3 240 субординований
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 2 800 субординований
ПроКредит Холдинг АГ Дол. США 8 000 субординований
КфВ Дол. США 9 000 субординований
Всього Дол. США           165 469    

48) Ризик змін ринкових цін

Ризик змін ринкових цін включає валютний ризик і процентний 
ризик.

Валютний ризик
Активи та зобов’язання Банку деноміновані в більш ніж одній 
валюті. Отже, Банк наражається на ризик зміни валютних 
курсів, якщо він має відкриті валютні позиції. 
Щоденний контроль валютного ризику здійснюється 
Департаментом з управління ризиками.

До управління валютним ризиком Банку застосовуються такі 
правила:
•  Валюта, в якій Банк отримує фінансування, визначає 

валюту, в якій надаються кредити клієнтам, і навпаки. 
Валюти активів та зобов’язань повинні співпадати, щоб 
захистити Банк від непередбачених валютних коливань. 
Якщо це неможливо, для закриття розривів необхідно 
використовувати фінансові інструменти, наскільки це 
можливо. 

•  Валютний ризик контролюється щоденно Департаментом 
казначейських операцій з метою закриття будь-яких 
відкритих позицій. 

•  Встановлення валютних позицій для спекулятивних цілей 
забороняється.

•  Перед використанням інструменти хеджування 
перевіряються, у тому числі шляхом аналізу прибутків та 
збитків за певними позиціями.

У таблиці нижче наведений валютний ризик Банку на звітну 
дату:
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 На 31 грудня 2009 р. На 31 грудня 2008 р.

Дол. США 228 469 228 997 - (528) 289 201 278 898 (10 569) (266)
Євро 27 285 27 333 - (48) 12 779 32 144 19 737 372
Інші 482 223 - 259 257 76 - 181

Всього  256 236 256 553 - (317) 302 237 311 118 9 168 287

Наведений вище аналіз включає лише монетарні активи та 
зобов’язання/інвестиції в акції та немонетарні  активи не 
розглядаються як такі, що призводять до будь-якого суттєвого 
валютного ризику.
Валютні коливання та вплив зміни обмінного курсу аналізуються 
за допомогою сценарних аналізів. Сценарні аналізи оцінюють 
вплив зміни валютних курсів на відкриту валютну позицію в 
кожній суттєвій операційній валюті. На підставі такої зміни 

розраховується потенційний негативний вплив на звіт про 
прибутки та збитки шляхом  застосування зміни обмінного курсу 
до звіту про фінансовий стан Банку. Крім цього, буде оцінюватись 
вплив на норматив достатності капіталу.

У таблиці нижче наведена інформація про чутливість прибутків 
та збитків і капіталу до обґрунтовано можливих змін валютних 
курсів, застосованих на звітну дату, при цьому всі інші перемінні 
залишаються незмінними:

  На 31 грудня 2009 р.  На 31 грудня 2008 р.
  Вплив на прибуток або збиток Вплив на капітал Вплив на прибуток або збиток Вплив на капітал
 Збільшення курсу дол. США на 12,5% (66) (66) - -
 Зменшення курсу дол. США на 12,5% 66 66 - -
 Збільшення курсу дол. США на 17% - - (45) (45)
 Зменшення курсу дол. США на 10% - - 27 27
 Збільшення курсу євро на 25% (12) (12) 93 93
 Зменшення курсу євро на 10% 5 5 (37) (37)
 Збільшення курсу інших валют на 12,5% 32 32 - -
 Зменшення курсу інших валют на 12,5% (32) (32) - -
 Збільшення курсу інших валют на 17% - - 31 31
 Зменшення курсу інших валют на 10% - - (18) (18)

Банк намагається утримувати низьку відкриту валютну 
позицію, і станом на 31 грудня 2009 р. відкрита валютна позиція 
дорівнювала 2,28% від всього капіталу на кінець року.

Процентний ризик
Процентний ризик – це ризик того, що зміни ринкових 
процентних ставок негативно вплинуть на капітал і процентні 
доходи Банку.  Визначаються дві підкатегорії: ризик зміни 
економічної вартості та ризик процентних доходів.
Ризик зміни економічної вартості являє собою зміну 
справедливої вартості активів та зобов’язань за вже 
укладеними договорами, які є чутливими до зміни процентної 
ставки. Ризик процентних доходів – це ризик можливих змін у 
чистій процентній маржі Банку.
Департамент з управління ризиками Банку аналізує можливий 
вплив значних змін процентної ставки на фінансову звітність і 
перевіряє всі позиці за процентними ставками в усіх суттєвих 
валютах щомісячно і до проведення будь-якої операції, яка є 
достатньо великою, щоб вплинути на процентний ризик Банку. 

Під час виконання щомісячного аналізу, зазначеного вище, 
здійснюються такі розрахунки:
a) розрахунок впливу на економічну вартість
б) розрахунок очікуваного зменшення процентних доходів 
протягом наступних 3-х місяців
в) розрахунок модифікованої дюрації
г) розрахунок розривів у строках погашення.

Результати аналізу передаються Комітету з управління 
активами та пасивами («КУАП») та Комітету з управління 
ринковими ризиками, які відповідають за управління 
процентним ризиком.

В таблиці нижче наведена інформація про процентний ризик 
Банку:

 

Монетарні 
фінансові 

активи

Монетарні 
фінансові 

зобов’язання

Похідні 
інстру-
менти

Чиста 
позиція

Монетарні 
фінансові 

активи

Похідні 
інстру-
менти

Чиста 
позиція

Монетарні 
фінансові 

зобов’язання
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 На 31 грудня 2009 р.        
 Всього фінансових активів  46 759 17 149 73 274 118 980 36 892 35 095 328 149
 Всього фінансових зобов’язань (64 614) (40 275) (139 188) (15 630) (18 813) (43 531) (322 051)
 Чистий розрив процентної чутливості 
 на 31 грудня 2009 р. (17 855) (23 126) (65 914) 103 350 18 079 - 14 534
       
 На 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) (33 288) (387 996)
 Чистий розрив процентної чутливості 
 на 31 грудня 2008 р. (40 804) (27 820) (66 561) 110 931 26 928 - 2 674

Банк здійснює моніторинг процентних ставок за своїми 
фінансовими інструментами. У таблиці нижче подано процентні 
ставки на основі звітів, перевірених ключовим управлінським 
персоналом:

  На 31 грудня 2009 р. На 31 грудня 2008 р.
  Гривня Дол. США Євро Інше Гривня Дол. США Євро Інше

 Активи        
 Грошові кошти та їх еквіваленти 
 й обов’язкові резерви - - - - - - - -
 Заборгованість інших банків 18 1 - - - - - -
 Кредити та аванси клієнтам 27 14 13 - 23 15 13 -
 Боргові цінні папери, 
 що утримуються до погашення 6 - - - - - - -
         
 Зобов’язання        
 Заборгованість перед іншими банками - - - - - 0 0 -
 Кошти клієнтів 11 7 5 - 15 10 8 -
 Випущені боргові цінні папери 18 - - - 18 - - -
 Інші позикові кошти - 5 - - - 6 - -
 Субординований борг - 11 - - - 9 - -

На вимогу 
і до 1-го 

місяця

1-3 
місяці

3-12 
місяців

Від 
12 місяців 
до 5 років

Понад 
5 років

Безпро-
центні

Всього

Частина зобов’язань Банку (інші позикові кошти) мають 
плаваючі процентні ставки, які залежать від ставки LIBOR на 
6 місяців. У таблиці нижче показана чутливість прибутку або 
збитку до зміни процентної ставки LIBOR на шість місяців, 
застосованої на дату звіту про фінансовий стан:

 Вплив на звіт про прибутки та збитки
На 31 грудня 2009 р.
Збільшення ставки LIBOR на 6 місяців 
на 100 базисних пунктів (870)
Зменшення ставки LIBOR на 6 місяців 
на 10 базисних пунктів 87

Враховуючи дострокове і планове погашення згідно з умовами 
кредитних договорів з плаваючими процентними ставками, 
після 31 грудня 2009 р. сума зобов’язань стосовно «Інших 
позикових коштів» з плаваючими процентними ставками 
зменшиться. Відповідно, можливий вплив на звіт про прибутки 
та збитки зменшиться: до (493) дол. США за кожні 100 базисних 
пунктів збільшення процентної ставки LIBOR на 6 місяців та 
до 49 тис. дол. США за кожні 10 базисних пунктів зменшення 
процентної ставки LIBOR на 6 місяців.
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49) Концентрація географічного ризику

Географічна концентрація фінансових активів та зобов’язань 
Банку на 31 грудня 2009 р. наведена нижче:

   Україна Члени OECР Не члени OECР Всього
 Активи    
 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 14 585 19 246 224 34 055
 Заборгованість інших банків: 37 244 - - 37 244
 Кредити та аванси клієнтам 255 242 - - 255 242
 Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 31 - 96 127
 Інші фінансові активи 754 726 1 1 481
 Всього фінансових активів 307 856 19 972 321 328 149
 Всього нефінансових активів 18 332 - - 18 332
 Всього активів 326 188 19 972 321 346 481
     
 Зобов’язання    
 Кошти клієнтів 141 974 7 201 971 150 146
 Інші позикові кошти - 142 918 - 142 918
 Випущені боргові цінні папери 4 263 - - 4 263
 Інші фінансові зобов’язання 1 433 37 - 1 470
 Субординований борг - 23 254 - 23 254
 Всього фінансових зобов’язань 147 670 173 410 971 322 051
 Всього нефінансових зобов’язань 22 - - 22
 Всього зобов’язань 147 692 173 410 971 322 073
        
 Чиста позиція 178 496 (153 438) (650) 24 408
 Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 2 433 - - 2 433

Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, 
були класифіковані виходячи з країни, де зареєстрований контр-
агент. Грошові кошти та їх еквіваленти й обов’язкові резерви були 
класифіковані виходячи з країни, де вони фізично утримуються.

Географічна концентрація фінансових активів та зобов’язань 
Банку на 31 грудня 2008 р. наведена нижче: 
 

  Україна Члени OECР Не члени OECР Всього
Активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти й обов’язкові резерви 20 322 14 314 213 34 849
Кредити та аванси клієнтам 357 382 - - 357 382
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 32 - 99 131
Інші фінансові активи 201 100 1 080 1 381
Всього фінансових активів 377 937 14 414 1 392 393 743
Всього нефінансових активів 17 899 -  - 17 899
Всього активів 395 836 14 414 1 392 411 642
    
Зобов’язання    
Заборгованість перед іншими банками 94 - - 94
Кошти клієнтів 173 294 1 582 110 174 986
Інші позикові кошти  - 190 189 - 190 189
Випущені боргові цінні папери 7 131 - - 7 131
Інші фінансові зобов’язання 1 477 72 - 1 549
Субординований борг - 14 047 - 14 047
Всього фінансових зобов’язань 181 996 205 890 110 387 996
Всього нефінансових зобов’язань 199 - - 199
Всього зобов’язань 182 195 205 890 110 388 195
    
Чиста позиція 213 641 (191 476) 1 282 23 447
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням 2 450 - - 2 450

50) Кредитний ризик

Кредитний ризик – це ризик того, що сторона кредитної опе-
рації не зможе або тільки частково зможе виконати договірні 
зобов’язання перед Банком. Кредитний ризик виникає в резуль-
таті проведення Банком кредитних та інших операцій, що при-
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зводять до виникнення фінансових активів. Кредитний ризик є 
єдиним найбільшим ризиком для Банку.
Максимальний рівень кредитного ризику Банку відображається 
в балансовій вартості фінансових активів у звіті про фінансовий 
стан. Вплив можливих взаємозаліків активів та зобов’язань з ме-
тою зниження потенційного кредитного ризику є незначним. Для 
гарантій та акредитивів максимальний рівень кредитного ризику 
дорівнює сумі зобов’язання.  Додаткова інформація наведена у 
Примітці 53. 
Основна діяльність Банку, кредитування малих та мікропідпри-
ємств вимагають високого ступеню стандартизації процесу кре-
дитування і врешті-решт призводять до значної диверсифікації 
цих ризиків у плані географічного розподілу та галузей економі-
ки. При цьому кредитування середніх підприємств залишається 
додатковою сферою діяльності Банку в плані загального страте-
гічного напрямку.
Ризик, пов’язаний з кредитним портфелем Банку, істотно обме-
жується кредитною стратегією, обумовленою бізнес-моделлю 
Банку, зокрема, Банк приділяє особливу увагу кредитним ризи-
кам, пов’язаним з малими і мікропідприємствами, а також більш 
широкій диверсифікації кредитного портфеля за галузями еко-
номіки.

Підхід Банку до зменшення кредитного ризику характеризується 
такими принципами: 
• інтенсивний аналіз кредитоспроможності клієнтів Банку; 
• ретельне документальне оформлення результатів аналізу, 

щоб компетентні треті сторони могли зрозуміти проведений 
аналіз;

• суворе запобігання втягуванню у борги клієнтів Банку;
• створення особистих і довгострокових відносин з клієнтом та 

підтримання регулярних контактів;
• суворий контроль за погашенням кредитів;
• здійснення жорсткого управління простроченою заборгова-

ністю;
• суворе стягнення застави у випадку неповернення кредитів;
• запровадження ретельно розроблених та добре задокумен-

тованих процесів;
• суворе застосування принципу подвійного контролю;
• інвестування у кваліфікований і високомотивований персо-

нал.

Процес прийняття рішень гарантує прийняття всіх кредитних рі-
шень стосовно індивідуально значних кредитів, а також більшості 

рішень стосовно індивідуально незначних кредитів кредитним 
комітетом. Загальний принцип полягає в тому, що Банк вважає 
дуже важливим забезпечення того, щоб його кредитні операції 
проводились на основі організаційних принципів, які, для належ-
ного виконання правил, передбачають: організаційні структури 
та операційні процедури, посадові інструкції, які визначають від-
повідні задачі, чіткий розподіл повноважень стосовно прийняття 
рішень, а також чітке визначення відповідальності.. 
Як правило, чим менша сума кредитного ризику, чим кращі до-
кументи, надані клієнтом, чим коротший строк дії кредитного 
ризику, чим довша історія відносин клієнта з Банком, чим вище 
обіг коштів клієнта у Банку, тим меншими будуть вимоги до за-
ставного забезпечення. 
Прострочені кредити – це кредити, за якими договірні проценти 
та / або основна сума прострочені. Банк застосовує суворі прави-
ла стосовно кредитів, щодо яких, на нашу думку, не існує реальної 
перспективи їх погашення і стосовно яких, як правило, реалізація 
застави або завершена, або результати процесу реалізації зали-
шаються невизначеними. Заходи з повернення та стягнення за-
боргованості здійснюються спеціальними співробітниками, що, 
як правило, мають банківську або юридичну освіту. 
Банк здійснює моніторинг якості кредитного портфеля на по-
стійній основі. Для оцінки якості кредитного портфеля Банк за-
стосовує показних «портфеля під ризиком». Банк визначає по-
казник «портфеля під ризиком» як всі кредити, що мають один 
або більше прострочений платіж зі сплати процентів або основної 
суми понад 30 днів. Банк застосовує цей показник, оскільки пе-
реважна більшість всіх кредитів мають фіксовані чергові плате-
жі з щомісячною виплатою основної суми та процентів. Виняток 
становлять сезонні сільськогосподарські кредити та інвестиційні 
позики, які зазвичай мають пільговий період до 6 місяців. При ви-
значенні портфеля під ризиком Банк не вираховує жодної заста-
ви і не здійснює жодних інших коригувань для зменшення суми 
такої заборгованості. 
Крім цього, якість кредитних операцій забезпечується підрозді-
лом кредитного контролінгу, який відповідає за контроль за кре-
дитними операціями Банку і дотримання процедур. Цей підрозділ, 
що складається з досвідчених співробітників з кредитування, за-
безпечує дотримання, за формою та змістом, кредитної політики 
і процедур шляхом перевірки на місцях і моніторингу системи. 

Результати аналізу кредитної якості непогашених кредитів ста-
ном на 31 грудня 2009 р. є такими:

 

Бізнес-
кредити

Сільсько-
господарські 

кредити

Кредити на 
поліпшення 

житлових умов
Фінансо-

вий лізинг
Споживчі 

кредити
Інші 

кредити Всього

Не прострочені і такі, що їх 
корисність не зменшилась 215 648 5 756 2 946 1 467 706 2 664 229 187

Прострочені, але корисність яких не 
зменшилась 5 489 13 51 - 9 - 5 562

1-7 днів 1 929 - 17 - 5 - 1 951
8-30 днів 3 560 13 34 - 4 - 3 611

Кредити, зменшення корисності 
яких визначено на сукупній основі 3 900 17 113 - 19 36 4 085

31-60 днів 596 - 13 - 4 9 622
61-90 днів 491 2 14 - 7 6 520
91-180 днів 1 318 15 71 - 8 6 1 418
Понад 180 днів 1 495 - 15 - - 15 1 525

Кредити, зменшення корисності 
яких визначено на індивідуальній 
основі

27 236 289 - - 22 3 746 31 293

0 днів 11 152 289 - - 5 3 703 15 149
1-7 днів 15 - - - - - 15
8-30 днів 398 - - - - - 398
31-60 днів 867 - - - - - 867
61-90 днів 590 - - - - - 590
91-180 днів 2 914 - - - - - 2 914
Понад 180 днів 11 300 - - - 17 43 11 360

Всього 252 273 6 075 3 110 1 467 756 6 446 270 127
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Результати аналізу кредитної якості непогашених кредитів 
станом на 31 грудня 2008 р. є такими: 

Банк регулярно аналізує рівень ризику невиконання кредитних 
зобов’язань, що можуть очікуватись протягом певного року, на 
основі минулого досвіду у цій сфері. Очікувані збитки мають знач-
не покриття за рахунок резервів під збитки від кредитів. 
Індивідуально значні кредити перевіряються на предмет змен-
шення корисності на індивідуальній основі (специфічне змен-
шення корисності). Зменшення корисності індивідуально не-
значних прострочених кредитів визначається на портфельній 
основі на підставі минулого досвіду збитків. Існують такі індика-
тори, які вважаються об’єктивною ознакою зменшення кориснос-
ті індивідуально значних кредитів: наявність прострочення понад  
30 днів (у 2008 році – понад 7 днів), реструктуризація кредиту, 
якщо чиста теперішня вартість кредиту менша за балансову вар-
тість після реструктуризації, інші показники; вони свідчать про 
зменшення ринкової вартості кредиту нижче його балансової 
вартості (Примітка 13). 
Стосовно кредитів, корисність яких не зменшилась, створюють-
ся резерви під зменшення корисності на портфельній основі на 
підставі минулого досвіду збитків. Для визначення зменшення 
корисності на індивідуальній основі застосовується метод дис-

контованих грошових потоків. Індивідуально значні кредити, 
стосовно яких немає потреби створювати індивідуальний резерв 
під зменшення корисності, покриваються за рахунок резервів під 
зменшення корисності на портфельній основі. 
Реструктуризація визначається як будь-яка зміна умов кредиту 
за домовленістю між Банком та клієнтом для зміни графіку пога-
шення за кредитним договором у відповідь на збільшення поточ-
ного або майбутнього ризику невиконання зобов’язань клієнтом 
за наданим кредитом.
Реструктуризовані кредити, як правило, не вважаються про-
строченими, але обліковуються згідно з їх поточним статусом. 
Реструктуризація кредитів, як правило, спричиняється еконо-
мічними або платіжними проблемами, з якими стикається клієнт. 
Якщо кредит реструктуризується, до умов надання кредиту вно-
сяться зміни. В іншому випадку ці кредити, умови надання яких 
були переглянуті, вважались би простроченими або такими, що 
їх корисність зменшилась.

У таблиці нижче наведені ризики за кредитами клієнтам, які були 
реструктуризовані, а в іншому випадку були б прострочені або їх 
корисність зменшилась би, станом на 31 грудня 2009 р.:

  

Кредити клієнтам      
Бізнес-кредити 252 273 7 163 2,84%
Сільськогосподарські кредити            6 075                        28       0,46%
Кредити на поліпшення житлових умов            3 110                        45       1,45%
Фінансовий лізинг 1 467 1 467 100,00%
Споживчі кредити               756                        10       1,30%
Інші            6 446                          2       0,03%
Всього      270 127                 8 715       3,23%

Кредитний 
портфель

Реструктуризовані фінансові активи, 
які в іншому випадку були б прострочені 

або їх корисність зменшилась би

Реструктуризовані 
кредити, % від 

кредитного портфеля

Бізнес-
кредити

Сільсько-
господарські 

кредити

Кредити на 
поліпшення 

житлових умов
Споживчі 

кредити
Інші 

кредити Всього

Не прострочені і такі, що їх корисність 
не зменшилась 327 941 2 266 7 041 2 094 7 810 347 152

Прострочені, але корисність яких не 
зменшилась 2 611 - 94 - - 2 705

1-7 днів 2 611 - 94 - - 2 705

Кредити, зменшення корисності яких 
визначено на сукупній основі 8 608 63 611 58 14 9 354

8-30 днів 3 922 41 193 22 4 4 182
31-60 днів 1 614 16 114 5 3 1 752
61-90 днів 650 5 67 12 4 738
91-180 днів 953 - 88 19 - 1 060
Понад 180 днів 1 469 1 149 0 3 1 622

Кредити, зменшення корисності яких 
визначено на індивідуальній основі 10 264 1 153 - 18 - 11 435

0 днів 3 333 196 - 3 - 3 532
1-7 днів 151 - - 5 - 156
8-30 днів 2 621 664 - - - 3 285
31-60 днів 2 683 293 - - - 2 976
61-90 днів 571 - - 10 - 581
91-180 днів 846 - - - - 846
Понад 180 днів 59 - - - - 59

Всього 349 424 3 482 7 746 2 170 7 824 370 646
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У таблиці нижче наведені ризики за кредитами клієнтам, які були 
реструктуризовані, а в іншому випадку були б прострочені або їх 
корисність зменшилась би, станом на 31 грудня 2008 р.

 

Кредити клієнтам      
Бізнес-кредити         349 424                      719       0,21%
Сільськогосподарські кредити            3 482                        22       0,63%
Кредити на поліпшення житлових умов            7 746                        40       0,52%
Споживчі кредити            2 170                           -       0,00%
Інші            7 824                        11       0,14%
Всього      370 646                     792       0,21%

Банк регулярно аналізує рівень ризику невиконання кредитних 
зобов’язань, що може очікуватись протягом певного року, на 
основі минулого досвіду у цій сфері. Очікувані збитки повністю 
покриваються резервом під збитки від кредитів згідно з кредит-
ною політикою, дуже малі кредити надаються без повного забез-
печення. Кредити з більшим ризиком покриваються надійним 

забезпеченням. У разі індивідуальної оцінки Банк враховує за-
ставу при визначенні резерву під зменшення корисності кредитів 
та авансів клієнтам. Значна вартість забезпечення надає Банку 
впевненості у достатності покриття кредитних ризиків.

 
У таблиці нижче наведена справедлива вартість забезпечення, 
що покриває кредитний портфель, станом на 31 грудня 2009 р.:

 

  

Справедлива вартість забезпечення              
  об’єкти житлової нерухомості 113 311 641 1 556 686 - 5 591 121 785
 інші об’єкти нерухомості 205 471 5 887 6 781 - 340 212 485
 грошові депозити 1 361 - - - 392 - 1 753
 транспортні засоби 87 247 5 563 252 - 6 1 125 94 193
 інші активи 19 875 1 728 - - - - 21 603
Всього 427 265 13 819 1 814 1 467 398 7 056 451 819

Станом на 31 грудня 2009 р. справедлива вартість забезпечення, 
що покриває кредити, зменшення корисності яких визначено на 
індивідуальній основі, становила 40 748 тис. дол. США і включала 
об’єкти житлової нерухомості (12 479 тис. дол. США), інші об’єкти 
нерухомості (19 174 дол. США), грошові депозити (64 тис. дол. 
США), транспортні засоби (6 173 тис. дол. США) та інші активи  
(2 858 тис. дол. США).

У таблиці нижче наведена справедлива вартість забезпечення, 
що покриває кредитний портфель, станом на 31 грудня 2008 р.:

Справедлива вартість забезпечення             
 об’єкти житлової нерухомості 122 151 829 1 588 - 5 742 130 310
 інші об’єкти нерухомості 191 782 1 472 19 - 352 193 625
 грошові депозити 1 937 - - 962 - 2 899
 транспортні засоби 104 530 3 365 227 - 1 276 109 398
 інші активи 23 225 265 - - - 23 490
Всього 443 625 5 931 1 834 962 7 370 459 722

 

Бізнес-
кредити

Бізнес-
кредити

Сільсько-
господар-

ські кредити

Сільсько-
господар-

ські кредити

Кредити на 
поліпшення 

житлових умов

Кредити на 
поліпшення 

житлових умов

Фінансо-
вий лізинг

Споживчі 
кредити

Споживчі 
кредити

Інші 
кредити

Інші 
кредити

Всього

Всього

Станом на 31 грудня 2008 р. справедлива вартість забезпечення, 
що покриває кредити, зменшення корисності яких визначено 
на індивідуальній основі, становила 16 094 тис. дол. США і 
включала об’єкти житлової нерухомості (2 882 тис. дол. США), 
інші об’єкти нерухомості (8 995 дол. США), грошові депозити  
(6 тис. дол. США), транспортні засоби (3 029  тис. дол. США) та 
інші активи (1 182 тис. дол. США).
Концентрація кредитного ризику на одного позичальника, 
розміри і строки погашення кредитів, галузі, продукти, валюти 
та розподіл за регіонами регулярно перевіряються Комітетом 
з управління ризиком кредитного портфеля, який збирається 
щомісячно.

Кредитний ризик, пов’язаний з договірними та умовними 
кредитними зобов’язаннями, - це ризик можливого понесення 
збитку в результаті невиконання  умов договору іншою 
стороною фінансового інструмента. Банк застосовує таку 
ж саму кредитну політику стосовно умовних кредитних 
зобов’язань, що і стосовно кредитів та авансів через процедури 
затвердження кредитів, встановлення кредитних лімітів та 
процедур контролю ризику.

Кредитний 
портфель

Реструктуризовані фінансові активи, 
які в іншому випадку були б прострочені 

або їх корисність зменшилась би

Реструктуризовані 
кредити, % від 

кредитного портфеля
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процедури визначені для встановлення основних організаційних 
вимог, оцінка ризиків, затвердження нових ризиків, ключові по-
казники ризику і бази даних подій виникнення ризику є ключови-
ми інструментами для здійснення процесу управління ризиками.

Загальними цілями підходу Банку до управління операційними 
ризиками є: 
• розуміння основних чинників операційних ризиків Банку;
• спроможність виявляти критичні проблеми якомога раніше;
• уникнення збитків, спричинених операційними ризиками; 
• забезпечення ефективного використання капіталу Банку.

Для досягнення цих цілей запроваджені деталізовані спеціаль-
ні інструменти і процеси, які є частиною основних компонентів, 
як зазначено вище. Вони представлені в тому порядку, в якому 
використовуються в рамках процесу управління операційними 
ризиками. Цей процес поділяється на етапи виявлення, оцінки, 
зменшення ризику, моніторингу, документального оформлення 
та інформування, а також подальшого контролю. Банк запрова-
див всі відповідні елементи шляхом затвердження політики сто-
совно управління операційними ризиками.

Особлива увага приділяється таким категоріям операційного ри-
зику:

Ризики, пов’язані з персоналом
• Банк намагається уникнути залежності від ключових співро-

бітників і запроваджує політику відсутності на роботі до двох 
тижнів поспіль.

• Навчання персоналу є високопріоритетним для Банку і забез-
печує постійний розвиток відповідального ставлення, відда-
ності та професійних навичок співробітників.

ІТ-ризики: 
•  Розроблені плани забезпечення безперервної діяльності.
• Розроблені стандарти інформаційної безпеки.

Юридичні ризики:
•  Для вирішення юридично-правових питань залучені відпо-

відні юридичні ресурси (внутрішні юристи та/або зовнішні 
юрисконсульти).

•  Юридична служба залучається за необхідності (наприклад, 
процес затвердження нових ризиків, всі юридичні питання).

Ризик невиконання нормативно-правових вимог
•  Банк забезпечує виявлення нових нормативно-законодавчих 

актів або своєчасно вносить зміни до тлумачення нормативно-
законодавчих актів та погоджених умов з фінансовими уста-
новами. Цю функцію виконує юридичний департамент.

Ризик збитків від шахрайства та Ризик, пов’язаний з відмиван-
ням грошей
•  Банк запровадив нову Політику Групи з протидії відмиванню 

грошей та Політику Групи щодо запобігання шахрайству, і в 
цих сферах здійснюються відповідні оцінки ризику на основі 
німецьких стандартів. 

•  Для управління незвичайними операціями запропоноване 
нове ІТ-рішення, яке наразі запроваджується в банках Групи.

Ризик втрати ділової репутації
•  Інформація про будь-яке незвичайне згадування (позитивне 

або негативне) доводиться до відома Правління та Департа-
менту з управління ризиками для прийняття рішення щодо 
можливої реакції Банку.

Зовнішні фактори ризику
•  Зовнішні події ризику, наприклад стихійне лихо, яке нано-

сить шкоду фізичним активам організації, а також відмова 
електрообладнання або телекомунікаційного обладнання, 
яка перешкоджає діяльності, аналізуються менеджерами з 
управління ризиками.

Кредитний ризик, пов’язаний з міжбанківськими депозитами, та 
ризик емітента

Кредитний ризик, пов’язаний з міжбанківськими депозитами та 
цінними паперами, поділяється на:
• ризик втрати основної суми – ризик втрати суми, наданої 

контрагенту, у зв’язку з непогашенням контрагентом осно-
вної суми в повному обсязі у встановлений час (дефолт 
контрагента);

• ризик неможливості заміщення первісної угоди  – ризик 
втрати суми, що дорівнює понесеним витратам на заміщення 
простроченої угоди на еквівалентну угоду на ринку;

• ризик непроведення розрахунків – ризик понесення збитку у 
зв’язку з невиконанням контрагентом зобов’язання з постав-
ки активів згідно з умовами договору;

• ризик емітента – можливість збитку в результаті невиконан-
ня зобов’язань або неплатоспроможності емітента цінного 
паперу.

Ризики для центрального банку також являють собою ризик 
контрагента і визначаються та відображаються як такий. Однак 
ризик виникає переважно в результаті розміщення та виплати 
коштів Банком, а також в результаті індивідуальної політики цен-
трального банку, отже він знаходиться поза нашим безпосеред-
нім контролем. Банк намагається зменшити ризик контрагента 
шляхом:
• проведення ретельного процесу затвердження контрагента 

до здійснення операції з будь-яким контрагентом;
• обмеження ризику Банку стосовно будь-якого одного контр-

агента або групи контрагентів;
• зменшення кількості контрагентів до допустимого рівня.

Через Комітет з управління ринковими ризиками та Комітет з 
управління активами та пасивами Банк забезпечує затверджен-
ня кожного контрагента, включаючи обмеження максимального 
ризику, на основі ретельного аналізу, що, як правило, проводить-
ся Департаментом з управління ризиками Банку у співпраці з Де-
партаментом казначейських операцій.
З метою обмеження максимального розміру ризику стосовно 
будь-якого одного контрагента або групи пов’язаних контраген-
тів ризик Банку стосовно одного контрагента не повинен переви-
щувати 10% від регулятивного капіталу для банків країн, що не є 
членами ОЕСР, і 25% для банків країн-членів ОЕСР, за винятком 
випадків, коли такий розмір затверджений Комітетом з управлін-
ня ризиком Групи. Всі крупні  розміщення коштів затверджуються 
КУАП, в засіданні якого беруть участь члени вищого керівництва.

51) Операційний ризик

Управління операційним ризиком є окремою сферою в рамках 
загального управління ризиками Банку, яке інтегроване у по-
всякденне управління ризиками та здійснюється на всіх рівнях 
Банку.
Операційний ризик вважається важливим фактором ризику для 
Банку, враховуючи, що Банк покладається на високий ступінь 
децентралізованої обробки інформації та прийняття рішень. 
Відповідно до Базельської угоди II, ми визначаємо операційний 
ризик як ризик збитку в результаті недостатніх або помилко-
вих внутрішніх процесів, людського фактору, систем та/або зо-
внішніх подій. Ця категорія включає всі «ризикові події» в сфері 
персоналу, процесів та інформаційних технологій. Для подаль-
шого розширення процесів управління операційним ризиком у  
2009 році Банк запровадив нову політику стосовно операційних 
ризиків. Принципи, викладені у цьому документі, були розробле-
ні для ефективного управління операційним ризиком і відповіда-
ють вимогам Базельської угоди II до «стандартного підходу».
Загальна основа управління операційними ризиками є додатковою 
та збалансованою системою з її ключовими компонентами – кор-
поративна культура, структура управління, політика і процедури, 
оцінки ризиків, затвердження нових ризиків, ключові показники 
ризику і бази даних подій виникнення ризику. В той час як кор-
поративна культура, структура управління, а також політика і 
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Станом на 31 грудня 2009 р. Банк не виступав стороною незаверше-
них значних судових розглядів.

Е. Додаткові примітки

52) Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових інструментів станом на 31 грудня 2009 р. є такою:  

   Справедлива вартість Балансова вартість Невизнаний прибуток/(збиток)
Фінансові активи   
Грошові кошти та їх еквіваленти й обов’язкові резерви  34 055 34 055 -
Заборгованість інших банків 37 244 37 244 -
Кредити та аванси клієнтам 253 768 255 242 (1 474)
 Бізнес-кредити 238 207 238 717 (510)
 Сільськогосподарські кредити 5 997 5 934 63
 Кредити на поліпшення житлових умов 3 026 2 955 71
 Фінансовий лізинг 270 1 364 (1 094)
 Споживчі кредити 718 718 -
 Інші кредити 5 550 5 554 (4)
Інвестиційні цінні папери, наявні  для продажу 127 127 -
Інші фінансові активи 1 481 1 481 -
Всього фінансових активів 326 675 328 149 (1 474)
   
Фінансові зобов’язання   
Кошти клієнтів 150 412 150 146 (266)
 Поточні рахунки фізичних осіб 13 471 13 471 -
 Поточні рахунки юридичних осіб  24 386 24 386 -
 Ощадні рахунки фізичних осіб 31 931 31 931 -
 Ощадні рахунки юридичних осіб 1 100 1 100 -
 Строкові депозити фізичних осіб 76 392 76 127 (265)
 Строкові депозити юридичних осіб 2 736 2 735 (1)
 Інші зобов’язання перед клієнтами 396 396 -
Інші позикові кошти 127 238 142 918 15 680
Випущені боргові цінні папери 4 095 4 263 168
Інші фінансові зобов’язання 1 470 1 470 -
Субординований борг 27 236 23 254 (3 982)
Всього фінансових зобов’язань 310 451 322 051 11 600
   
Всього невизнаної зміни в нереалізованій справедливій вартості  10 126

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

  Справедлива вартість Балансова вартість Невизнаний прибуток/(збиток)
Фінансові активи   
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви  34 849 34 849 -
Кредити та аванси клієнтам 353 537 357 382 (3 845)
 Бізнес-кредити 333 506 337 175 (3 669)
 Сільськогосподарські кредити 3 216 3 259 (43)
 Кредити на поліпшення житлових умов 7 130 7 205 (75)
 Споживчі кредити 2 052 2 063 (11)
 Інші кредити 7 633 7 680 (47)
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 131 131 -
Інші фінансові активи 1 381 1 381 
Всього фінансових активів 389 898 393 743 (3 845)
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Продовження Справедлива вартість Балансова вартість Невизнаний прибуток/(збиток)
Фінансові зобов’язання   
Заборгованість перед іншими банками 94 94 -
Кошти клієнтів 174 239 174 986 747
 Поточні рахунки фізичних осіб 11 964 11 964 -
 Поточні рахунки юридичних осіб  19 630 19 630 -
 Ощадні рахунки фізичних осіб 18 453 18 453 -
 Ощадні рахунки юридичних осіб - - 
 Строкові депозити фізичних осіб 116 618 117 152 534
 Строкові депозити юридичних осіб 7 524 7 737 213
 Інші зобов’язання перед клієнтами 50 50 -
Інші позикові кошти 189 794 190 189 395
Випущені боргові цінні папери 6 905 7 131 226
Інші фінансові зобов’язання 1 549 1 549 -
Субординований борг 15 630 14 047 (1 583)
Всього фінансових зобов’язань 388 211 387 996 (215)
  
Всього невизнаної зміни в нереалізованій справедливій вартості  (4 060)

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий ін-
струмент при здійсненні поточної операції між двома непов’язаними 
зацікавленими сторонами, за винятком випадків примусового про-
дажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вар-
тості є ціна, за якою фінансовий інструмент котирується на активно-
му ринку. Справедливу вартість фінансових інструментів, щодо яких 
були відсутні ринкові котирування, Банк визначав із використанням 
методик оцінки. Як зазначено у Примітці 7, у більшості випадків за-
стосування методик оцінки не вимагало значних припущень, що не 
підкріплені ринковими даними. 
Справедлива вартість інструментів із плаваючою процентною став-

кою, які не котируються на активному ринку, дорівнює їх балансовій 
вартості. Справедлива вартість інструментів, які розміщуються за 
фіксованою процентною ставкою і не мають ринкових котирувань, 
ґрунтується на розрахункових майбутніх очікуваних грошових по-
токах, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок 
для нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк 
до погашення. 

Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від валюти та 
строку погашення інструменту, а також від кредитного ризику контр-
агента та є такими:

 2009 р. 2008 р.
Заборгованість інших банків   
Короткострокові розміщення коштів в інших банках 0,01%-18% річних -
  
Кредити та аванси клієнтам   
Бізнес-кредити 8,5%-40% річних 8,5%-40% річних
Сільськогосподарські кредити 12,5%-40% річних 14%-30% річних
Кредити на поліпшення житлових умов 15%-35% річних 19%-40% річних
Фінансовий лізинг 0,1%-13% річних -
Споживчі кредити 13%-35% річних 13%-40% річних
Інші кредити 8%-24% річних 10%-30% річних
  
Інші фінансові активи   
Похідні фінансові активи  
 загальні суми коштів до отримання Банком - 0,25%-8% річних
 загальні суми коштів до виплати Банком - 3%-38% річних
Інші фінансові активи - -
  
Заборгованість перед іншими банками  
Короткострокові депозити інших банків - -
  
Кошти клієнтів  
Поточні рахунки фізичних осіб - -
Поточні рахунки юридичних осіб  - -
Ощадні рахунки фізичних осіб - -
Ощадні рахунки юридичних осіб - -
Строкові депозити фізичних осіб 5%-22% річних 1%-19% річних
Строкові депозити юридичних осіб 0,1%-21% річних 7,5%18,5% річних
  
Інші позикові кошти 2,5%-8,55% річних 7,4%-7,8% річних
  
Випущені боргові цінні папери 17,75% річних 21,8% річних
  
Інші фінансові зобов’язання  
Похідні фінансові зобов’язання  
 загальні суми коштів до отримання Банком - 5%-10% річних
 загальні суми коштів до виплати Банком - 15%-33,75% річних
Інші фінансові зобов’язання - -
  
Субординований борг 7,1%-13,0% річних 7,2% річних 
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 53) Умовні та договірні зобов’язання

Судові процедури
В ході звичайного ведення бізнесу Банк час від часу одержує су-
дові позови. Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професій-
них 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
Існують різні тлумачення українського податкового та валютного 
законодавства, яке зазнає частих змін. Відповідні органи можуть не 
погодитись з тлумаченням цього законодавства 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 вірогідність, що операції та діяльність, які раніше не 
оскаржувались, можуть бути оскаржені.
У результаті можуть бути донараховані суттєві суми податків, 
штрафів та пені. Податкові органи можуть перевіряти податкові 
питання у фінансових періодах протягом трьох календарних ро-
ків після їх закінчення. За певних обставин перевірка може сто-
суватися довших періодів. 

Інвестиційні зобов’язання
Станом на 31 грудня 2009 р. Банк мав договірні інвестиційні 
зобов’язання щодо програмного забезпечення в сумі 189 тис. 
дол. США (у 2008 році – 200 тис. дол. США).
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 анало-
гічних зобов’язань.

Дотримання фінансових показників
Банк повинен дотримуватись певних фінансових показників, які 
переважно є наслідком отримання інших позикових коштів. Не-
дотримання цих фінансових показників може призвести до не-
гативних наслідків для Банку, включаючи підвищення вартості 
кредитів та оголошення дефолту.
Такі фінансові показники визначені у договорах з Чорномор-
ським банком торгівлі та розвитку (ЧБТР), Управляючою компа-
нією Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд, Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою 
корпорацією (МФК), Кредитанштальт фюр Відерауфбау (КфВ), 
Оверсіз Прайвет Інвестмент Корпорейшн та фондом респонсАбі-
літі СІКАВ (Люкс).
Зокрема, Банк повинен утримувати на певному рівні показник 
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 непо-
гашених кредитів понад 10 000 євро та норматив кредитування 
групи позичальників.
Станом на 31 грудня 2009 р. Банк не дотримувався певних фінан-
сових показників за договорами з ЄБРР, МФК, КфВ, Кредит Суісс 
Майкрофайненс Фанд та респонсАбіліті СІКАВ (Люкс).
Банк отримав підтвердження відмови від права оголошення де-
фолту від своїх контрагентів за відповідними кредитними дого-
ворами до 31 грудня 2009 року.
  
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
Головною метою цих інструментів є забезпечення можливос-
ті надання грошових коштів клієнту на його вимогу. Гарантії та 
акредитиви «стендбай», які являють собою безвідкличні га-
рантії того, що Банк здійснить платежі на користь третіх сторін 
у випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, мають той 
самий кредитний ризик, що і кредити. Документарні та товарні 
акредитиви, що являють собою письмові зобов’язання Банку за 
дорученням своїх клієнтів, які уповноважують треті сторони ви-
магати від Банку оплати у встановлених сумах відповідно до кон-

кретних умов, забезпечуються поставками товару, якого вони 
стосуються, або грошовими депозитами, отже, мають менший 
рівень ризику, ніж кредити.

Непогашені зобов’язання, які пов’язані з кредитуванням, були 
такими:

 2009 р. 2008 р.
Імпортні акредитиви - 833
Видані гарантії 2 433 1 617
Всього зобов’язань, 
пов’язаних з кредитуванням 2 433 2 450

Загальна сума невиконаних гарантій за угодою необов’язково яв-
ляє собою майбутні потреби у грошових коштах, оскільки строк 
дії таких фінансових інструментів може закінчитися без надання 
фінансування. Крім цього, станом на 31 грудня 2009 р. безвід-
кличні зобов’язання Банку за наданими гарантіями забезпечені 
грошовими депозитами у сумі 306 тис. дол. США (у 2008 році –  
1 249 тис. дол. США). Імпортні акредитиви на 100% покриті забло-
кованими сумами на поточних рахунках клієнтів (Примітка 39).
 
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, деноміновані в таких 
валютах:

 2009 р. 2008 р.
Гривня 301 481
Дол. США 25 83
Євро 2 074 1 886
Інші 33 -
Всього 2 433 2 450

Зобов’язання з кредитування являють собою невикористані 
зобов’язання щодо надання кредитів у формі позик, гарантій та 
акредитивів. Стосовно кредитного ризику щодо зобов’язань з 
надання кредитів Банк потенційно наражається на ризик збитку 
в сумі, що дорівнює загальній сумі невикористаних зобов’язань 
щодо надання кредитів. Однак ймовірна сума збитку є меншою, 
ніж загальна сума зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки 
більшість таких зобов’язань залежить від дотримання клієнтами 
спеціальних кредитних стандартів. Банк здійснює моніторинг 
строків виконання зобов’язань з кредитування, оскільки довго-
строкові зобов’язання мають більший кредитний ризик, ніж ко-
роткострокові.
Станом на 31 грудня 2009 р. всі зобов’язання з кредитування є 
відкличними і складають 4 573 тис. дол. США (станом на 31 грудня 
2008 р.: всі відкличні і складали 3 531 тис. дол. США).
Станом на 31 грудня 2009 р. Банк не надавав у заставу жодних 
активів.

Станом на 31 грудня 2008 р. Банк не надавав у заставу жодних ак-
тивів, крім дебіторської заборгованості за договорами валютного 
свопу, що були передані у забезпечення кредиторської заборго-
ваності. У звіті про фінансовий стан визнана лише чиста позиція. 

Загальна сума активів, що забезпечують зобов’язання за такими 
договорами, є такою:

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 980



81

  2009 р.  2008 р.
  Активи у заставі Відповідні зобов’язання Активи у заставі Відповідні зобов’язання

 Загальна сума дебіторської заборгованості 
 за договорами валютного свопу - - 27 777 26 570
 Всього - - 27 777 26 570

Крім цього, обов’язкові залишки грошових коштів у Національ-
ному банку України у сумі 5 267 тис. дол. США (на 31 грудня 2008 
р. – 4 923 тис. дол. США) являють собою обов’язкові резерви, 
які Банк повинен утримувати на рахунках в НБУ, як зазначено 
у Примітці 32.

54) Операції з пов’язаними сторонами

Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони 
знаходяться під спільним контролем або якщо одна з них має 
можливість контролювати іншу чи 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 відносин, а не лише їх юридичній формі.

Станом на 31 грудня 2009 р. залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами були такими:

 

Загальна сума кредитів 
та авансів клієнтам 
(договірна процентна ставка: 10-16%) - - - 354 -
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу - - 96 - -
Інші активи 10 - 1 - -
Кошти клієнтів 
(договірна процентна ставка : 0%-17%) - - 18 159 30
Інші позикові кошти 
(договірна процентна ставка: 2,5%- 8,55%) 31 930 41 076 - - 34 750
Інші зобов’язання 35 - - - -
Субординований борг 
(договірна процентна ставка: 7,1% -13,0%) 14 048 - - - 9 206

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 
2009 рік були такими:

Процентні доходи - - - 31 -
Процентні витрати 4 416 2 546 130 9 2 012
Комісійні доходи 45 - 9 - -
Комісійні витрати - 13 - - -
Адміністративні та інші операційні витрати, крім 
винагороди ключового управлінського персоналу 1 010 - 596 - 290
    у тому числі управлінські послуги 923 - - - 261

Сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними 
протягом 2009 року, були такими:

 

Суми, надані пов’язаним сторонам за період – – – 6 –
Суми, повернені пов’язаними сторонами за період – – – 20 –
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Станом на 31 грудня 2009 р. залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами були такими:

Кореспондентські рахунки в інших банках 
(договірна процентна ставка: 0,0%) - - 136 - -
Загальна сума кредитів та авансів клієнтам 
(договірна процентна ставка: 10-16%) - - - 370 -
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу - - 99 - -
Похідні фінансові активи - - 1 080 - -
Інші активи - 100 - - -
Кошти клієнтів 
(договірна процентна ставка: 3%-17%) - - - 99 31
Інші позикові кошти 
(договірна процентна ставка: 2,5%- 9,47%) 46 509 48 124 - - 34 683
Інші зобов’язання 72 - 1 23 -
Субординований борг 
(договірна процентна ставка: 7,10 % -10%) 14 047 - - - -

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами 
за 2008 рік були такими:

 

Процентні доходи - - - 23 -
Проценті 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
 у тому числі управлінські послуги 1 331 - - - 233

Сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними 
протягом 2008 року, були такими:

 

Суми, надані пов’язаним сторонам за період – – – 492 –
Суми, повернені пов’язаними сторонами за період – – – 283 –

У 2009 році винагорода ключового управлінського 
персоналу складалася із заробітної плати, премій та інших 
короткострокових виплат загальною сумою 234 тис. дол. 
США (у 2008 році – 646 тис. дол. США), включаючи соціальне 
страхування та внески до пенсійного фонду в сумі 30 тис. дол. 
США (у 2008 році – 90 тис. дол. США).

Резерв оплати відпусток ключового управлінського персоналу 
станом на 31 грудня 2009 р. складає 24 тис. дол. США (у 2008 
році – 23 тис. дол. США).

55) Подання фінансових інструментів за категорією оцінки

Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка» встановлено такі категорії фінансових активів: (а) 
кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, 
наявні для продажу; (в) фінансові активи, що утримуються 
до погашення; (г) фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку. Фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку, поділяються на дві категорії: (і) активи, 
включені до цієї категорії при первісному визнанні, та (іі) 
активи, віднесені до категорії призначених для торгівлі. Нижче 
в таблиці наведено узгодження класів фінансових активів з 
цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 2009 року:
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АКТИВИ:    
Грошові кошти та їх еквіваленти й обов’язкові резерви 34 055 - - 34 055
Заборгованість інших банків 37 244 - - 37 244
Кредити та аванси клієнтам 255 242 - - 255 242
 Бізнес-кредити 238 717 - - 238 717
 Сільськогосподарські кредити 5 934 - - 5 934
 Кредити на поліпшення житлових умов 2 955 - - 2 955
 Фінансовий лізинг 1 364 - - 1 364
 Споживчі кредити 718 - - 718
 Інші кредити 5 554 - - 5 554
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу - 127 - 127
Інші фінансові активи 1 481 - - 1 481
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ  328 022 127 - 328 149
ВСЬОГО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ    18 332
ВСЬОГО АКТИВІВ    346 481

Нижче в таблиці наведено узгодження класів фінансових 
активів з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 
2008 р.:

  
 
АКТИВИ:    
Грошові кошти та їх еквіваленти й обов’язкові резерви 34 849 -  34 849
Заборгованість інших банків: - - - -
Кредити та аванси клієнтам 357 382 - - 357 382
 Бізнес-кредити 337 175 - - 337 175
 Сільськогосподарські кредити 3 259 - - 3 259
 Кредити на поліпшення житлових умов 7 205 - - 7 205
 Споживчі кредити 2 063 - - 2 063
 Інші кредити 7 680 - - 7 680
Інвестиційні цінні папери, наявні для 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
ВСЬОГО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ    17 899
ВСЬОГО АКТИВІВ    411 642

Станом на 31 грудня 2009 та 2008 рр. всі фінансові зобов’язання 
Банку, крім похідних фінансових інструментів, обліковуються за 
амортизованою вартістю. Похідні фінансові інструменти (Приміт-
ка 56) відносяться до категорії інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку. 

56) Похідні фінансові інструменти

Похідні фінансові інструменти за валютообмінними контракта-
ми, за якими Банк проводить операції, являють собою договори 
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 обміну 
валют, пов’язаних із цими інструментами. Загальна справедлива 
вартість похідних фінансових інструментів може час від часу зна-
чно змінюватися.

У таблиці  нижче наведено справедливу вартість дебіторської та 
кредиторської заборгованості за договорами валютного свопу, 
укладеними Банком, у розрізі валют на звітну дату. До таблиці 
включено контракти з датою розрахунків після відповідної звіт-
ної дати; суми за цими угодами показані розгорнуто – до взаємо-
заліку позицій (та платежів) по кожному контрагенту. Ці угоди 
мають короткостроковий характер.

    2009 р.  2008 р.
 

Валютні свопи: справедлива 
вартість на звітну дату
   кредиторської заборгованості в гривнях при розрахунку (-) - - (4 862) (3 099)
   кредиторської заборгованості в дол. США при розрахунку (-) - - (18 609) -
   дебіторської заборгованості в євро при розрахунку (+) - - 19 737 -
   дебіторської заборгованості в дол. США при розрахунку (+) - - 5 000 3 040
Чиста справедлива вартість валютних свопів - - 1 266 (59)
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вою вартістю

Кредити та 
дебіторська 

заборгованість

Кредити та 
дебіторська 

заборгованість

Активи, 
наявні для 

продажу

Активи, 
наявні для 

продажу

Всього

Всього

Активи за справедливою вар-
тістю з відображенням пере-

оцінки як прибутку або  збитку

Активи за справедливою вар-
тістю з відображенням пере-

оцінки як прибутку або  збитку

Станом на 31 грудня 2008 р. кредитний ризик обмежений сумою 
1 266 тис. дол. США, оскільки кредиторська заборгованість 
за договорами валютного свопу забезпечена дебіторською 
заборгованістю за цими договорами.



Контактна інформація 

Головний офіс

Київ
03115, Київ, 
просп. Перемоги, 107А 
Тел.:  (38 044) 590 10 00 
Факс: (38 044) 590 10 01
cs@procreditbank.com.ua
www.procreditbank.com.ua

Відділення

Київ 1
01135, Київ, 
вул. Павлівська, 26/41 
Тел.:  (38 044) 538 09 00
Факс: (38 044) 538 09 00 

Київ 2
04053, Київ, вул. Артема, 10
Тел.:  (38 044) 585 86 72
Факс: (38 044) 585 86 73

Київ 3 
04210, Київ, 
вул. Героїв Сталінграда, 24А
Тел.:  (38 044) 585 86 26
Факс: (38 044) 585 86 29

Київ 4
02140, Київ, просп. Бажана, 26  
Тел.:  (38 044) 585 86 10
Факс: (38 044) 585 86 13

Київ 5 
03150, Київ, вул. Боженка, 86 
Тел.:  (38 044) 490 60 40
Факс: (38 044) 490 60 41

Київ 6
03115, Київ, 
просп. Перемоги, 103 
Тел.:  (38 044) 585 86 05
Факс: (38 044) 585 86 06

Київ 7 
02154, Київ, вул. Ентузіастів, 25 
Тел.:  (38 044) 585 86 30
Факс: (38 044) 585 86 32

Київ 8
01004, Київ, 
вул. Червоноармійська, 52 
Тел.:  (38 044) 538 08 91 
Факс: (38 044) 538 08 91 

Київ 9
01034, Київ, вул. Лисенка, 1А 
Тел.:  (38 044) 585 86 20 
Факс: (38 044) 585 86 23 

Київ 10
03170, Київ, вул. Тулузи, 3Б
Тел.:  (38 044)  585 85 91 
Факс: (38 044) 585 85 92 

Київ 11
01010, Київ, 
вул. Січневого Повстання, 3
Тел.:  (38 044) 585 85 95 
Факс: (38 044) 585 85 96

Київ 12
03040, Київ, 
вул. Васильківська, 6
Тел.:  (38 044) 585 86 00 
Факс: (38 044) 585 86 03 

Київ 13
04070, Київ, 
вул. Сагайдачного, 41
Тел.:  (38 044) 538 08 55 
Факс: (38 044) 538 86 37 

Київ 14
01032, Київ, 
вул. Саксаганського, 120
Тел.:  (38 044) 585 86 50 
Факс: (38 044) 585 86 57

Київ 15
02206, Київ, вул. Малишка, 25/1
Тел.:  (38 044) 585 30 00 
Факс: (38 044) 585 86 49 

Київ 16
02090, Київ, вул. Празька, 3 
Тел.:  (38 044) 585 35 00 
Факс: (38 044) 585 86 38

Київ 17
03062, Київ, 
просп. Перемоги, 98/2  
Тел.:  (38 044) 538 08 43 
Факс: (38 044) 538 08 44

Київ 18
04050, Київ, вул. Пимоненка, 13
Тел.:  (38 044) 585 86 76 
Факс: (38 044) 585 85 98
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Дніпродзержинськ 
51900, Дніпродзержинськ, 
просп. Леніна, 49 
Тел.:  (38 0569) 50 09 09
Факс: (38 0562) 50 09 05

Горлівка 
84626, Горлівка, 
просп. Перемоги, 70
Тел.:  (38 0624) 52 18 18, 52 19 19 
Факс: (38 0624) 52 19 28 

Донецьк 1
83086, Донецьк, 
вул. Червоноармійська, 34 
Тел.:  (38 062) 345 32 00 
Факс: (38 062) 345 32 06 

Донецьк 2
83055, Донецьк, 
вул. Пушкіна, 23, 
Тел.:  (38 062) 348 36 00
Факс: (38 062) 348 36 06

Донецьк 3
83017, Донецьк,  
просп. Шевченка, 67 
Тел.:  (38 062) 349 33 40
Факс: (38 062) 349 33 39

Донецьк 4
83018, Донецьк, 
вул. Артема, 282 
Тел.:  (38 062) 348 85 00 
Факс: (38 062) 348 84 96 

Івано-Франківськ 
76000, Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 11 
Тел.:  (38 0342) 55 70 00
Факс: (38 0342) 55 70 13

Харків 1
61024, Харків, 
вул. Петровського, 37 
Тел.:  (38 057) 766 95 00
Факс: (38 057) 766 95 10

Харків 2
61052, Харків, 
вул. Карла Маркса, 2/15 
Тел.:  (38 057) 703 94 28
Факс: (38 057) 703 94 39

Макіївка
86157, Макіївка, вул. Леніна, 49/17 
Тел.:  (38 0623) 22 07 64/65
Факс: (38 0623) 22 07 67

Мелітополь
72312, Мелітополь, 
просп. Б. Хмельницького, 24/1
Тел.:  (38 0619) 44 08 52
Факс: (38 0619) 44 08 56

Маріуполь 1
87539, Маріуполь, 
просп. Металургів, 77 
Тел.:  (38 0629) 41 28 04
Факс: (38 0629) 41 28 05

Миколаїв
54029, Миколаїв, 
вул. Пушкінська, 17А 
Тел.:  (38 0512) 53 08 50
Факс: (38 0512) 53 08 52

Одеса 1
65009, Одеса, 
вул. Варламова, 11А 
Тел.:  (38 048) 786 07 30
Факс: (048) 786 07 28

Одеса 2
65045, Одеса, 
вул. Буніна, 33 
Тел.:  (38 048) 786 07 74/72
Факс: (38 0482) 32 92 44

Одеса 3
65113, Одеса, 
вул. Корольова, 33 
Тел.:  (38 048) 784 16 93
Факс: (38 048) 791 50 73

Одеса 4
65117, Одеса, 
Дніпропетровська дорога, 98 
Тел.:  (38 048) 779 55 60
Факс: (38 048) 779 55 66

Полтава 1
36000, Полтава, 
вул. Котляревського, 19/10 
Тел.:  (38 0532) 503 693
Факс: (38 0532) 506 203

Сімферополь
95000, Сімферополь, 
пров. Піонерський, 2/10 
Тел.:  (38 0652) 60 55 90
Факс: (0652) 60 55 80

Ужгород
88000, Ужгород, 
вул. Швабська, 67А
Тел.:  (38 0312) 67 22 76
Факс: (38 0312) 67 15 59

Вінниця
21018, Вінниця, 
вул. Пирогова, 7
Тел.:  (38 0432) 55 19 90 
Факс: (38 0432) 55 19 88

Біла Церква 1
09117, Біла Церква, 
б-р 50-річчя Перемоги, 15 
Тел.: (38 04563) 90 272
Факс (38 04563) 90 275

Біла Церква 2
09113, Біла Церква, 
б-р 50-річчя Перемоги, 137 
Тел.: (38 04563) 44 450
Факс (38 04563) 44 450 

Біла Церква 3
09108, Біла Церква, 
вул. Леваневського, 46
Тел.: (38 04563) 44 384 
Факс (38 04563) 44 390

Дніпропетровськ 1
49000, Дніпропетровськ, 
вул. Карла Лібкнехта, 4А 
Тел.:  (38 056) 770 77 10
Факс: (38 056) 770 77 10

Дніпропетровськ 2
49081, Дніпропетровськ, 
просп. Газети «Правда», 12 
Тел.:  (38 056) 23 49 222
Факс: (38 056) 23 49 222

Харків 4 
61072, Харків, 
вул. 23 Серпня, 32/20
Тел.:  (38 057) 766 38 08 
Факс: (38 057) 766 38 22
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Харків 5
61146, Харків, вул. Героїв Праці, 24 
Тел.:  (38 057) 766 95 45 
Факс: (38 057) 766 95 85 

Харків 7
61002, Харків, 
вул. Чернишевського, 25
Тел.:  (38 057) 766 23 50 
Факс: (38 057) 766 23 43 

Коломия
78200, Коломия, 
вул. Стуса, 2 
Тел.:  (38 03433) 4 78 15 
Факс: (38 03433) 4 78 27 

Краматорськ 
84300, Краматорськ, 
вул. Соціалістична, 54 
Тел.:  (38 0626) 423 406 
Факс: (38 0626) 423 406 

Кременчук
39600, Кременчук, 
вул. Леніна, 31 
Тел.:  (38 0536) 760 750/57 
Факс: (38 0536) 760 752 

Кривий Ріг
50002, Кривий Ріг, 
вул. Лермонтова, 2А 
Тел.:  (38 056) 440 44 10 
Факс: (38 056) 440 44 13 

Львів 1
79007, Львів, 
вул. Городоцька, 33 
Тел.:  (38 032) 298 73 45
Факс: (38 032) 298 73 45

Львів 2
79017, Львів, 
вул. О. Басараб, 3 
Тел.:  (38 032) 297 72 55
Факс: (38 032) 298 78 20

Львів 3
79000, Львів, 
площа Міцкевича, 5
Тел.:  (38 032) 244 44 60
Факс: (38 032) 244 44 60

Львів 4
79053, Львів, 
вул. Володимира Великого, 51
Тел.:  (38 032) 245 82 00
Факс: (38 032) 245 82 01

Львів 5
79005, Львів, 
вул. Івана Франка, 39
Тел.:  (38 032) 244 56 58
Факс: (38 032) 244 56 58

Львів 5
79066, Львів, 
вул. Сихівська, 4/40
Тел.:  (38 032) 245 08 25 
Факс: (38 032) 245 08 30

Севастополь
99011, Севастополь, 
вул. Велика Морська, 27 
Тел.:  (38 0692) 53 90 00
Факс: (38 0692) 53 90 01 

Сєвєродонецьк
93404, Сєвєродонецьк, 
вул. Леніна, 39
Тел.:  (38 06452) 5 55 97
Факс: (38 06452) 5 55 97

Слов’янськ 
84122, Слов’янськ, 
вул. Юних Комунарів, 80
Тел.:  (38 06262) 3 41 74  
Факс: (38 06262) 2 62 11 

Суми
40030, Суми, 
вул. Кірова, 6 
Тел.:  (38 0542) 67 57 20
Факс: (38 0542) 67 57 29

Запоріжжя 2
69035, Запоріжжя, 
просп. Леніна, 190 
Тел.:  (38 061) 220 60 71 
Факс: (38 061) 220 95 57 

Запоріжжя 3
69032, Запоріжжя, 
просп. Металургів, 5 
Тел.:  (38 061) 220 01 11 
Факс: (38 061) 220 94 40
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