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Основні показники

					 Тис , дол , США
				
2011
2010

Приріст

Дані балансу			
Усього активів
294 208
287 904
2 ,2%
Валовий кредитний портфель
228 358
254 678
-10 ,3%
		
Портфель бізнес-кредитів
182 680
225 481
-19 ,0%
			
Кредити до 10 000 доларів США
11 768
14 582
-19 ,3%
			
Кредити від 10 000 до 30 000 доларів США
30 373
32 639
-6 ,9%
			
Кредити від 30 000 до 150 000 доларів США
83 529
99 992
-16 ,5%
			
Кредити від 150 000 доларів США
57 010
78 268
-27 ,2%
		
Портфель сільськогосподарських кредитів
37 177
20 471
81 ,6%
		
Портфель кредитів на поліпшення житлових умов
3 256
2 611
24 ,7%
			
із яких кредити на підвищення енергоефективності
2 936
1 999
46 ,9%
		
Інші кредити
5 245
6 115
-14 ,2%
Резерви під знецінення кредитів
-19 766
-21 340
-7 ,4%
Чистий кредитний портфель
208 592
233 338
-10 ,6%
Депозити клієнтів
190 487
173 998
9 ,5%
Зобов’язання перед банками та фінансовими організаціями
(за винятком ПКХ)
42 716
63 289
-32 ,5%
Акціонерний капітал
30 161
27 448
9 ,9%
Звіт про фінансові результати
Операційний дохід
Операційні витрати
Операційний прибуток до оподаткування
Чистий прибуток

32 434
28 860
3 574
2 879

25 903
32 247
-6 344
-6 054

Ключові коефіцієнти
Співвідношення витрат до доходів
Рентабельність власного капіталу
Коефіцієнт достатності капіталу

63 ,9%
10 ,0%
14 ,7%

93 ,8%
-23 ,3%
14 ,1%

90 646
27 324
14 478
133 857
1 020
40

84 558
30 348
17 089
125 129
1 017
40

Операційна статистика
Кількість клієнтів
із яких корпоративних клієнтів
Кількість наданих та непогашених кредитів
Кількість депозитних рахунків
Кількість співробітників
Кількість відділень

25 ,2%
-10 ,5%
156 ,3%
147 ,6%

7 ,2%
-10 ,0%
-15 ,3%
7 ,0%
0 ,3%
0 ,0%
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Місія

ПроКредит Банк – це універсальний банк, метою якого є розвиток. Ми пропонуємо якісне обслуговування приватним клієнтам та підприємцям. У своїй діяльності ми дотримуємося таких основних принципів: цінуємо прозорість у спілкуванні з клієнтами, не просуваємо споживче кредитування і надаємо послуги, засновані як на розумінні ситуації
кожного клієнта, так і на докладному фінансовому аналізі. Такий відповідальний підхід
до ведення банківської справи дозволяє нам будувати з нашими клієнтами довгострокові партнерські відносини, засновані на взаємній довірі.
Пропонуючи послуги бізнес-клієнтам, ми орієнтуємося на дуже малі, малі та середні підприємства, оскільки переконані, що саме вони створюють робочі місця і вносять суттєвий внесок у розвиток економіки країни. Пропонуючи прості і доступні можливості
для збережень та інші банківські послуги, а також інвестуючи істотні ресурси у фінансову освіту, ми прагнемо просувати культуру заощаджень та відповідальне ставлення,
що може зробити життя звичайних сімей більш стабільним і безпечним.
Наші акціонери очікують стабільної та довгострокової рентабельності інвестицій,
але вони не зацікавлені в її короткостроковій максимізації. Ми робимо значний внесок у
навчання та розвиток нашого персоналу, намагаючись створити й підтримувати сприятливу й ефективну робочу атмосферу, а також забезпечити комплексне та професійне обслуговування наших клієнтів.
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Лист від Спостережної Ради

Як і очікувалось, у 2011 році економіка України продемонструвала свою здатність до повільного відновлення після жорсткої фінансово-економічної кризи 2009–2010 років. У 2011 році ВВП країни зріс на
5,2%, що є важливим кроком вперед і помітною різницею у порівнянні з показниками попередніх років.
Позитивні тенденції також спостерігалися в банківському секторі, який у 2011 році все ще був збитковим, втім у значно меншій мірі, ніж у 2010 році. У той же час банківський сектор продовжував нарощувати свою капітальну базу завдяки поповненню капіталу акціонерами. Проте економіка та фінансовий
сектор залишаються чутливими до зовнішніх і внутрішніх факторів. Розуміння цієї кон’юнктури та
ретельне управління ризиками, що виникають на її фоні, було нашим найвищим пріоритетом упродовж кількох останніх років. Ми досягли успіхів у підтримці прийнятної якості кредитного портфеля
та продемонстрували високі показники у стягненні заборгованості за списаними кредитами, відшкодувавши близько 2,1 млн доларів США протягом 2011 року (у 2010 році — 2,5 млн доларів США). Як і в попередні роки, ми виділили суттєві суми на формування резервів для покриття збитків за кредитами, щоб
захистити банк від потенційного невиконання зобов’язань нашими позичальниками. Незважаючи на ці
великі витрати та все ще складну економічну кон’юнктуру, ми досягли своєї фінансової мети щодо відновлення прибутковості: у 2011 році банк звітував про чистий прибуток у розмірі 2,9 млн доларів США.
ПроКредит Банк продовжує дотримуватися свого цілеспрямованого підходу та позиціонує себе як спеціалізований домашній банк для дрібних, малих та середніх підприємств. Глибоке розуміння потреб клієнтів, ефективні та швидкі процедури, привітний і компетентний персонал є ключовими факторами
успіху у формуванні наших конкурентних переваг. Незважаючи на скорочення загального кредитного
портфеля, яке було спричинено головним чином запланованими погашеннями кредитів, деномінованих
у доларах США, та нашим рішенням скоротити кредитування великих компаній (з розміром кредиту
понад 1 млн доларів США), наша установа залишалась серед небагатьох банків в Україні, які активно
надавали кредити підприємствам. Крім того, високі показники кредитування сільськогосподарських
підприємств у 2011 році дозволили нам не тільки здобути добру репутацію, а й поглибити свій досвід
та встановити амбіційні цілі зростання на цьому ринку на наступний рік.
Тенденції до зростання спостерігалися й у сфері некредитних послуг корпоративним та приватним
клієнтам, що відобразилося у збільшенні показника чистого комісійного доходу на 23,5% та обсягу кош
тів клієнтів на 9,5%. Ми переконані, що наш успіх у майбутньому залежить у першу чергу від нашої
здатності залучати кошти в місцевій валюті в Україні, і тому у своїй стратегії ведення діяльності на
2011-й та подальші роки ми робимо все більшу ставку на залучення депозитів.
У відповідності до плану розвитку всієї групи, в 2011 році ПроКредит Банк в Україні реалізував важливі
проекти в сфері управління персоналом. З метою забезпечення прозорості та результативності пошуку нового персоналу процес підбору кадрів було централізовано, і він став більш комплексним. Банк
також запровадив програму підготовки молодих спеціалістів «Young Bankers Programme». У грудні
2011 року перші випускники, вдало закінчивши шестимісячний курс навчання, долучилися до співробітників банку. Програма буде реалізовуватися на постійній основі, надаючи молодим людям можливість
набути досвіду банківської роботи і стати членами колективу ПроКредит.
Україна була і напевне залишатиметься у найближчі роки одним з найбільш багатообіцяючих ринків
групи ПроКредит. В останні роки банк набув неабиякої компетентності в обслуговуванні дрібних, малих та середніх підприємств. Стійка бізнес-модель ПроКредит Банку, підтримка малих підприємств у їх
розвитку в цей складний час виявилися вірним підходом на нестабільному ринку України. Ми переконані,
що банк і надалі продовжуватиме успішно долати труднощі.
Від імені Спостережної Ради я хочу висловити щиру вдячність усім нашим лояльним клієнтам, а особливо нашому персоналу та керівництву — за їхню відданість справі та наполегливу роботу.

Аня Лепп,
Голова Спостережної Ради

Члени Спостережної
Ради (станом
на 31 грудня 2011 року):
Д-р Аня Лепп (Голова)
Пані Хелен Александер
Пані Доріс Кьон
Пан Штефан Бовен
Пані Яна Сівкова
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Банк та його акціонери

ПроКредит Банк Україна належить до групи ПроКредит, яку очолює ПроКредит Холдинг — компанія-засновник, розташована у
Франкфурті-на-Майні. ПроКредит Холдинг,
якому належать 60% акцій з правом голосу, 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, більшість із яких сьогодні є акціонерами ПроКредит Холдингу. Їхня ціль полягала у
створенні фінансової установи нового типу, що
в соціально-відповідальний спосіб задовольнятиме потреби малого та дрібного бізнесу.
Головна мета полягала не в короткостроковій
Вид діяльності
Акціонер
(станом на 31.12.2011)
ПроКредит Холдинг
KfW
ЄБРР

Інвестиційна діяльність
Банківська діяльність
Банківська діяльність

KfW

Банківська діяльність

Штаб-квартира

максимізації прибутку, а в поглибленні фінансового сектора та сприянні довгостроковому
економічному зростанню з можливістю отримувати при цьому стійкий прибуток від інвестицій.
З часом ПроКредит Холдинг консолідував
структуру власності та управління всіх ПроКредит банків, створивши дійсно глобальну групу з
чіткою структурою акціонерів, з тим щоб кожна
установа ПроКредит мала зиск з усього того передового досвіду, переваг та синергізму, що їх
передбачає членство в групі.
Поточну структуру акціонерів ПроКредит Банку
Україна показано нижче. Оплачений акціонерний капітал банку сьогодні становить 37,3 млн
доларів США.
Частка, %

І. Акції з правом голосу
Німеччина
60,0
Німеччина
20,0
Велика Британія
20,0
Усього капіталу з правом голосу
100
ІІ. Привілейовані акції без права голосу
100
Усього капіталу без права голосу
100

Усього оплаченого
капіталу (І + ІІ)

Оплачений
капітал, дол. США*
17 047 131
5 682 238
5 681 880
28 411 249
8 928 012
8 928 012
37 339 261

* Еквівалент доларів США розраховується на базі офіційного обмінного курсу НБУ станом на 31 грудня 2011 року:
7,9898 грн/1 дол. США

ПроКредит Холдинг — материнська компанія для
глобальної групи, до складу якої входить 21 ПроКредит банк. ПроКредит
Холдинг був заснований у 1998 році під назвою
Internationale Micro Investitionen AG (IMI) консалтинговою компанією IPC, першопрохідцем у
галузі фінансування розвитку.
ПроКредит Холдинг прагне розширювати доступ до фінансових послуг у країнах, що розвиваються, та країнах із перехідною економікою
через створення групи банків, які є провідними
постачальниками чесних, прозорих фінансових
послуг дрібному, малому та середньому бізнесу,
а також широким верствам населення. На додаток до задоволення потреб своїх дочірніх компаній в акціонерному капіталі ПроКредит Холдинг
визначає напрям розвитку ПроКредит банків,
забезпечує їх вищим керівництвом та надає підтримку в усіх головних сферах діяльності, включаючи банківські операції, кадрову політику та
управління ризиками. Він забезпечує реалізацію на рівні групи корпоративних цінностей,

передових методів міжнародної банківської
практики та принципів Другої базельської угоди, а також відповідність стандартам німецьких
наглядових органів.
Провідним акціонером та стратегічним інвестором ПроКредит Холдингу, рушійною силою групи ПроКредит відколи засновано банки є компанія IPC.
ПроКредит Холдинг — це акціонерне товариство,
акціями якого володіють інвестори як державного, так і приватного сектора. Крім компаній IPC
та IPC Invest (інвестиційного інструменту співробітників IPC та групи ПроКредит) до складу
акціонерів-представників приватного сектора
входять нідерландський фонд DOEN, американський пенсійний фонд TIAA-CREF та фонд мікрофінансування Омідьяр-Тафтс, швейцарський інвестиційний фонд responsAbility. До акціонерів
ПроКредит Холдингу, що представляють державний сектор, належать KfW (німецький банк розвитку), МФК (одна з організацій Групи Світового банку, яка здійснює інвестиції в приватному
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секторі), FMO (нідерландський банк розвитку),
BIO (бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються) та PROPARCO (французька
компанія для інвестицій і просування економічного співробітництва).

кою. Його ціль полягає в розвитку й розширенні
соціально-економічної інфраструктури відповідних країн, а також у вдосконаленні фінансових
систем за умови збереження природних ресурсів і сприятливого навколишнього середовища.

Організаційно-правовою
формою
ПроКредит Холдингу є KGaA (КГаА), або
Kommanditgesellschaft auf Aktien (акціонерне
командитне товариство). Така організаційноправова форма нерідко зустрічається у Німеччині, і за своєю суттю має розглядатися як акціонерна компанія, в якій роль правління бере на
себе Генеральний партнер і в якій Генеральний
партнер має право на надання згоди на певні
ключові рішення акціонерів. У випадку ПроКредит Холдингу Генеральний партнер є окремою
компанією, яка перебуває у власності ключових
акціонерів ПроКредит Холдингу АГ та Ко. КГаА:
IPC, IPC Invest, DOEN, KfW та МФК. Структура
КГаА дає змогу ПроКредит Холдингу залучати капітал у майбутньому без неналежного ослаблення впливу основних акціонерів у забезпечення
дотримання групою курсу на подвійну мету: внесок у розвиток та комерційний успіх.

KfW є одним із лідерів у сфері підтримки відповідального та сталого мікрофінансування,
входить до складу фінансових установ, орієнтованих на цільову групу малого бізнесу в усьому
світі. Department KfW Development Bank KfW є
частиною KfW, загальний баланс якої станом на
31 грудня 2011 року складав 494,8 млрд євро.
KfW має рейтинг «ААА» від рейтингових агентств
Moody’s, Standard & Poor’s і Fitch Ratings.

ПроКредит Холдинг має рейтинг інвестиційного
рівня «BBB-» від рейтингового агентства Fitch.
Станом на кінець 2011 року власний капітал групи ПроКредит дорівнював 469 млн євро, сукупні
активи — 5,5 млрд євро.
Німецький державний банк розвитку KfW. Банк розвитку KfW
(Department KfW Development Bank)
від імені Федерального уряду Німеччини фінансує реалізацію інвестиційних проектів і надання
супутніх консультаційних послуг у країнах, що
розвиваються, і країнах із перехідною економі-

Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) був заснований
у 1991 році з метою прискорення переходу до
відкритої, орієнтованої на ринок економіки та
сприяння впровадженню приватних і підприємницьких ініціатив у країнах від Центральної Європи до Центральної Азії, у яких дотримуються
принципів демократії, плюралізму та ринкової
економіки. ЄБРР прагне допомагати країнам, що
входять до сфери його діяльності, впроваджувати структурні та галузеві економічні реформи,
розвивати конкуренцію, сприяти приватизації
та підприємництву.
Виконуючи роль каталізатора змін, Банк заохочує спільне фінансування та залучення прямих
іноземних інвестицій із приватного й державного секторів, допомагає мобілізувати внутрішній
капітал і надає технічну допомогу у відповідних
сферах.
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Особлива тема

Десять років відповідальної банківської діяльності в Україні
Заснований в 2001 році, ПроКредит Банк розпочав свою діяльність як установа з мікрофінансування для дрібних підприємств. Після кількох
років роботи на ринку ми помітили, що такий
самий попит існує на послуги найвищої якості
та відповідальне банківське обслуговування
серед приватних клієнтів, тому установа перетворилася на універсальний банк. Тоді, як і зараз, усі наші послуги були легкі для розуміння,
прозорі та доступні кожному. Проте саме клієнтам ми завдячуємо тим, що вони зробили можливим святкування нами десятої річниці відповідальної банківської діяльності в Україні. Вони
продемонстрували нам свою довіру, незважаючи на жодні перешкоди, і ми відповіли їм взаємністю. Сьогодні тисячі клієнтів знають, що їхні

фінансові дані та кошти перебувають у безпеці
в нашій установі, і що вони можуть покластися
на персонал ПроКредит Банку, отримати компетентні поради наших експертів.
На відзначення цих років взаємної довіри ми
вирішили запросити 100 найдавніших клієнтів
з подружжям на урочистий захід з приводу нашої десятої річниці, що відбувся в шістнадцяти
містах України. Звичайно, під час святкування було шампанське, вечеря та шоу для наших
клієнтів і колективу. Крім того, ми влаштували
фотовиставку, яка в хронологічному порядку
відобразила історію банку. Захід розпочався
зі звернення члена правління, найстаршого за
посадою місцевого представника керівництва,

О соблив а т е м а

та виступів кількох клієнтів, які пов’язують свій
розвиток з ПроКредит. Було продемонстровано
короткий фільм про розвиток банку в Україні
та про цінності, які він сповідує, а також організовано концерт, у якому взяли участь найпопулярніші артисти України. Це була прекрасна
можливість для клієнтів поспілкуватися, а для
колективу ПроКредит Банку зустрітися з клієнтами у невимушеній атмосфері. Звичайно, клієнти скористалися можливістю поспілкуватися
з представниками вищого керівництва банку та
запросити їх на танок.
«Партнерські стосунки є міцними, якщо існує
довіра; кожного дня керівництво та персонал ПроКредит доводить, що їм можна довіряти протягом довгого періоду часу»,

— зазначив Михайло Дуріш, власник компанії
«Дімекс», виробничо-торгового меблевого підприємства у Львові.
Ми залишаємося вірними нашій місії та нашим
цінностям протягом останніх десяти років і
продовжуватимемо бути такими. Успіх у довгостроковій перспективі є можливим тільки за
умов прозорості та довіри. ПроКредит Банк надає великого значення підтримці тісних зв’язків
з нашими клієнтами. Вони повідомляють нам,
чого потребують для успішної діяльності, а ми у
відповідь розробляємо прийнятні пакети послуг
та процеси. Що ж стосується майбутнього, то
ми сподіваємося на широкі можливості та нові
партнерські зв’язки для нас усіх.
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Політичне та економічне середовище1
У 2011 році загальне операційне середовище
відзначалося двома особливостями. З одного
боку, макроекономічна та політична ситуація
була стабільною, а економіка відновлювалася
після різкого спаду в 2009 році. З іншого боку,
вітчизняний банківський сектор все ще зазнавав наслідків нещодавнього спаду фінансової
кон’юнктури та залишався чутливим до зовнішніх макроекономічних потрясінь. Ця ситуація
підштовхнула провідні рейтингові агенції до
того, аби оцінити прогноз для вітчизняної банківської системи як «негативний».
Політична ситуація в Україні в 2011 році була
стабільною. Правляча пропрезидентська партія
консолідувала контроль над урядовими органами і таким чином зміцнила свої позиції. Це дозволило ініціювати необхідні, але непопулярні
реформи, включаючи пенсійну, податкову та
інфраструктурну. Щоправда, інвестиційний клімат погіршився з низки причин, включаючи недосконалу роботу правових органів, непрозорі
адміністративні процеси та протекцію правлячої
партії у деяких сферах економіки. Реформи, без
сумніву, є непопулярними у суспільстві: податкова реформа поклала великий тягар на малі та
середні підприємства, в той час як пенсійна та
житлово-комунальна реформи стали болісними
для усього населення. З цих причин популярність існуючої владної партії знижується, а на
опозицію здійснюється тиск в очікуванні наступних парламентських виборів, запланованих на
осінь 2012 року.
Економічні умови в 2011 році були відносно сприятливими: темп росту ВВП дещо прискорився і
склав 5,2% у порівнянні з 4,2% в 2010 році після
різкого падіння (-14,8%) у 2009 році. Офіційний
показник інфляції в 2011 році зменшився до 4,6%
у порівнянні з 9,1% в 2010 році. Ще один важливий індикатор для української економіки, обмінний курс гривні до долару США, протягом року
залишався стабільним — на рівні близько 8,0
гривень за долар. Щоб підтримати ці позитивні
тенденції, Національний банк проводив жорстку
грошово-кредитну політику у другому півріччі
2011 року та регулярно здійснював інтервенції
на ринок, використовуючи свої валютні резерви.
Співпрацю з МВФ було відкладено через недосягнення згоди з критично важливих соціальних
питань (зокрема, щодо підвищення ціни на газ
для населення). Це не справило безпосереднього негативного впливу на вітчизняну економіку,
оскільки Національний банк мав достатньо резервів, але з огляду на зростаючий торговельний
дефіцит України ця обставина може стати наріжним каменем у довгостроковій перспективі.

У другому півріччі 2011 року негативний вплив
на економіку України справили боргова криза
в єврозоні та дискусії навколо бюджетного дефіциту США. У цей час спостерігався відтік інвестицій з України, що спричинило колапс на вітчизняному ринку капіталу і боргових зобов’язань та
обмежило доступ місцевих банків і компаній до
довгострокового фінансування у гривні. Ці фактори у поєднанні з жорсткою монетарною політикою центрального банку спричинили швидке
зростання процентних ставок на вітчизняному
грошовому ринку, змусили деякі місцеві банки
припинити кредитування в останньому кварталі через відсутність ліквідних коштів у гривні.
Очікується, що економічний розвиток в Україні
і надалі у значній мірі залежатиме від стану міжнародної економіки.

Розвиток ситуації у фінансовому
секторі
Банківський сектор України складається з 176
комерційних банків; 90% загальних активів банківської системи перебувають у руках 60 найбільших банків, а перші три фінансові установи
за показниками в рейтингу контролюють 27,9%
активів.
Зростання загальних активів банківського сектора в 2011 році продовжилось, приріст склав 14
млрд доларів США (11,9%), а загальний обсяг на
кінець року досяг 132 млрд доларів США. Майже половиною приросту цей показник завдячує
двом найбільшим банкам, і загалом найвищі
показники зростання продемонстрували найбільші вітчизняні банки, найбільші державні
банки та банки, що перебувають у власності
уряду Росії. При кредитуванні ці установи віддають перевагу великим місцевим підприємствам, у той час як дочірні компанії західних
банківських груп зосередилися на вдосконаленні якості активів, внаслідок чого стикаються
зі зменшенням їх ринкової частки. Деякі західні
банківські групи скоротили роздрібні банківські операції на українському ринку в 2011 році
або планують це зробити в 2012 році, а деякі
банки вже готові продати свої українські дочірні підрозділи.

Якщо не вказано інше, показники, наведені у розділах
«Політичне та економічне середовище», «Розвиток
екологічного та фінансового сектору», були взяті з
наступних джерел: Національний банк України (www.
bank.gov.ua), Державна служба статистики (www.ukrstat.
gov.ua) та Moody’s (www.moody’s.com).
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Основною тенденцією 2011 року, особливо його
першого півріччя, було різке збільшення обсягу
депозитів в банківській системі, які зросли на
14,3 млрд доларів США (19,1%), до 89,1 млрд доларів США. Це сталося незважаючи на відносно
низькі процентні ставки, характерні для ринку
на той час (навіть у порівнянні з докризовим рівнем), і сьогодні депозити складають 62,2% від
ВВП (у 2010 році — 55,1%). Таке зростання у рівній мірі продемонстрували депозити як у гривні,
так і в іноземних валютах. Банки використали
частину депозитної бази для заміщення кредитів
та кредитних ліній від іноземних банків та фінансових установ. При цьому загальний кредитний
портфель зріс на 8,4% або 7,9 млрд доларів США
і досяг показника в 102 млрд доларів США, що
дорівнює 71,2% ВВП (у 2010 році — 69,1%).
Зниження показника проблемних кредитів протягом 2011 року залишалось основним завданням та викликом для банків в Україні. Кредити,
прострочені більш ніж на 90 днів, та реструктуризовані кредити складали близько 40% валового кредитного портфеля банківського сектора, проте середній показник резервування під
погіршення якості кредитів складав лише 20%
від валового кредитного портфеля. Крім того,
більшість проблемних кредитів номіновані в іноземній валюті і тому є вразливими до коливань
валютного курсу. З метою стабілізації ситуації
Національний банк України запровадив тимчасові заходи з обмеження кредитування юридичних осіб в іноземній валюті та заборонив
надавати кредити в іноземній валюті фізичним
особам. Банки в Україні були зобов’язані кредитувати майже виключно у гривні, однак пошук надійного довгострокового фінансування у
гривні за умов, коли вітчизняний ринок капіталу
та боргових зобов’язань переживав кризу, став
непереборною перепоною для багатьох. Деякі
банки вимушені були припинити кредитування
через зниження рівня ліквідності в банківській
системі протягом другого півріччя 2011 року.
З метою залучення додаткової ліквідності банки
намагаються збільшити портфель клієнтських депозитів, який сьогодні став основним джерелом
фінансування у гривні.

Показники роботи ПроКредит Банку
У 2011 році ПроКредит Банк був одним з активних
гравців на фінансовому ринку України з погляду
надання кредитів МСП та залучення нових клієнтів. Незважаючи на те, що ефективність роботи
українських банків протягом останнього року
визначали в цілому складна макроекономічна
ситуація та несприятливі післякризові умови, ми
продовжували працювати ефективно, досягли

добрих фінансових результатів та утримали стабільну позицію стосовно ліквідності.
Відповідно до стратегії, спрямованої на завоювання позиції домашнього банку для малих та
середніх підприємств, ПроКредит Банк продовжував дотримуватися клієнтоорієнтованого
підходу. Завдяки запровадженню інституту спеціалістів з обслуговування бізнес-клієнтів та завершенню процесу категоризації клієнтів у 2010
році ми змогли у 2011 році зосередитися на своїй
цільовій аудиторії. З практичної точки зору наше
стратегічне рішення щодо формування структур, орієнтованих на клієнтів, виявилося надзвичайно ефективним для побудови довгострокових стабільних відносин з нашими клієнтами.
Оскільки наші спеціалісти з обслуговування бізнес-клієнтів управляють портфелями останніх,
вони дійсно знають та розуміють їхні потреби.
Це дозволяє ПроКредит Банку задовольняти
вимоги своїх клієнтів в ефективний та гнучкий
спосіб. Наприклад, у 2011 році ми запровадили
низку інновацій, які дозволили нам задовольняти вимоги наших бізнес-клієнтів щодо більш
швидкого обслуговування.
Особливу увагу ми приділяли реалізації зар
платних проектів. З одного боку, це посприяло
оформленню стосунків наших клієнтів з їх співробітниками у більш формальний спосіб, а також
надало в цілому більше стимулів для використання банківських рахунків на противагу готівці.
З іншого боку, це стало причиною притоку приватних клієнтів до банку та посприяло стабільному зростанню комісійного доходу, якого ми
досягли протягом року. Така зосередженість на
клієнтах в рамках зарплатних проектів разом
з ребрендингом певних роздрібних послуг, на
кшталт строкових депозитних рахунків з поповненням, стали поштовхом до сталого зростання
кількості операцій, не пов’язаних з кредитами,
та позитивної тенденції в комісійному доході.
У 2011 році ПроКредит Банк продовжував здійснювати істотні інвестиції у свій персонал. Ми
не тільки збільшили кількість навчальних курсів
та семінарів для своїх співробітників, а й ініціювали новий навчальний проект, що став безпрецедентним в Україні: ми запровадили програму
підготовки молодих спеціалістів «Young Bankers
Programme». Перші результати були настільки
обнадійливими, що ми маємо намір провести
чотири аналогічні програми в 2012 році, надаючи таким чином банкам постійну можливість виховувати висококваліфікованих співробітників.
Залучення нового покоління банкірів ПроКредит
разом з постійним потоком інвестицій у розвиток професійних та соціальних навиків нашого
персоналу надає нам можливість успішно пра-
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цювати у банківському середовищі з високим
рівнем конкуренції, де постійно зростають очікування від стандартів банківського обслуговування.

Кредитування
Кредитний портфель банку зростав протягом
перших восьми місяців 2011 року і до серпня
збільшився на 3,75% з показника 252,2 млн доларів США на кінець 2010; проте нестача ліквідності в банківському секторі у вересні та жовтні
повністю анулювала цей прибуток. Загальний
кредитний портфель корпоративних клієнтів
ПроКредит Банку зменшився на 10,1% у порівнянні з 2010 роком і склав на кінець року 218,8
млн доларів США. Однак загальні виплати нових
кредитів у 2011 році склали 159,6 млн доларів
США, що відповідає зростанню на 24,3% у порівнянні з 2010 роком. У той час як деякі конкуренти переорієнтувалися на кредитування приват-

них та більш крупних корпоративних клієнтів,
ПроКредит Банк залишається зосередженим
на кредитування дрібних підприємств (кредити
до 30 000 доларів США). Та незважаючи на це,
кредитний портфель дрібних підприємств зменшився на 11,7%, або 8 млн доларів США — до 60,5
млн доларів США на кінець року, що складає
26,6% від загального банківського кредитного
портфеля.
Пропонуючи повний спектр послуг, ПроКредит
Банк залучив 194 клієнти — малі підприємства із
розміром кредиту від 30 000 до 150 000 доларів
США, що на 27,6% більше, ніж у 2010 році. Збільшення долі кредитів з погашенням рівними частками серед нових виданих кредитів допомогло
утримати портфель стабільним. Конкуренти, що
орієнтуються на клієнтів малого бізнесу, претендували на нашу позицію в цьому сегменті, і хоча
ми видали 878 нових кредитів малим підприємствам на суму 47,6 млн доларів США, кредитний
портфель у цій категорії зменшився на 15,4 млн
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доларів США, до 76 млн доларів США за рік. Сьогодні він складає 33,4% від загального кредитного портфеля банку.
Кредити середнім підприємствам (сума кредиту
перевищує 150 000 доларів США) склали 21,2
млн доларів США, але портфель зменшився до
45,2 млн доларів США, що на 28,4% менше, ніж
попереднього року. Орієнтація на абсолютно
прозорі та політично незалежні підприємства
була основним критерієм при кредитуванні середніх компаній. З цієї причини, а також через
наше рішення обмежити кредити сумою в 1 млн
доларів США розмір кредитного портфеля середніх підприємств зменшився.
Банківський портфель кредитів сільськогосподарським підприємствам зріс на 81,3%, до 37,1
млн доларів США за рік, сума нових наданих
кредитів склала 44,8 млн доларів США. Частка
сільськогосподарських кредитів у загальному кредитному портфелі зросла до 16,3% з 8%
станом на кінець 2010 року. Сільськогосподарський сектор у 2011 році продовжував зростати,
незважаючи на загальний застій в економіці, що
обумовлено головним чином експортною орієнтацією галузі та зростанням надійності міжнародного ринку сільськогосподарських товарів.
Потенціал аграрного сектора України розкрито
тільки частково. ПроКредит Банк мав змогу вдосконалити свою позицію в цьому секторі завдяки своїм якісним фінансовим послугам та аналізу, профільним спеціалістам з обслуговування
клієнтів-сільськогосподарських підприємств та
надійним партнерським відносинам з місцевими постачальниками техніки та іншого сільськогосподарського обладнання.

Розвиток кредитного портфеля
Обсяг (млн доларів США)

Депозити та інші банківські послуги
Приріст депозитів у 2011 році здійснювався у два
етапи. Протягом перших шести місяців ПроКредит Банк знизив процентні ставки на депозити,
щоб отримати можливість пропонувати сприятливі умови кредитування для бізнесу. Друга
половина року характеризувалася стійким попитом на кредити для бізнесу, що потребував
додаткового фінансування у національній валюті. Таким чином, пріоритет змістився у бік
залучення довгострокових депозитів у гривні у
клієнтів-приватних осіб, а також вільних коштів
бізнес-клієнтів. Як наслідок, загальний портфель депозитів зріс за рік на 10%, до 188,1 млн
доларів США.
Наша стратегія побудови довгострокових відносин з клієнтами та максимальної уваги до їхніх
потреб забезпечується наданням багатосторонніх послуг на основі пакетних рішень та відмінної якості обслуговування клієнтів. Достатньо
успішними виявилися, зокрема, наші спроби залучити клієнтів з числа пенсіонерів та у рамках
зарплатних проектів.

Кількість поточних кредитів за сумою кредиту*
Кількість (тис.)
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Наш комплексний спектр послуг для приватних
клієнтів включає в себе споживчі кредити на
підвищення енергоефективності та поліпшення
житлових умов. Станом на кінець 2011 року кредитний портфель залишався стабільним та складав 8,5 млн доларів США. Наш консервативний
підхід до споживчого кредитування забезпечив
бездоганну якість портфеля споживчого кредитування.
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* Починаючи з 2011 року метод розрахунку за категоріями
розмірів було змінено.

Від 30 001 до 150 000 дол. США
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* 31 грудня 2011 року

Починаючи з 2011 року метод розрахунку за категоріями розмірів
було змінено: розбивка за початковими сумами кредитів.
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Портфель бізнес-кредитів за строками погашення

Якість кредитного портфеля
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Усього списано:
У 2009 році: 11 847 869 дол. США
у 2007 році: 1 523 780 дол. США У 2010 році: 2 030 492 дол. США
У 2008 році: 2 390 828 дол. США У 2011 році: 11 836 740 дол. США
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Цікавою та корисною послугою для наших бізнес-клієнтів є зарплатні проекти. Багато компаній відмовилися від застарілої практики виплати заробітної плати готівкою та передали цю
функцію своєму банку. На додаток до спрощення
розрахунку заробітної плати та зниження витрат
для компанії зарплатні проекти дають багато переваг для робітників, таких як легкий та безпечний доступ до коштів, програми лояльності, що
забезпечують можливість заощадити, а також
додаткові послуги, зокрема овердрафти та кредити на зрозумілих умовах.
Кількість платіжних карток ПроКредит Банку у
2011 році зросла на 8,3%, збільшившись з 80 709
до 87 425 штук. Платіжні картки надають численні переваги: держателі карток мають доступ до
своїх рахунків та можливість здійснювати транс
акції незалежно від часу відкриття відділень, що,
у свою чергу, забезпечує банку можливість оптимізувати велику кількість зовнішніх процесів.
Для цього ПроКредит Банк та платіжна система
Visa International провели у 2011 р. успішну рекламну кампанію з користування картками, результатом якої стало збільшення обсягу безготівкових трансакцій на 53,4%, до 48,2 млн доларів
США.
Програма ощадних карток ПроКредит Банку стала успішною з моменту її впровадження та сприяла збільшенню на 24,3% ощадного портфеля,
який зріс до кінця року на 9,9 млн доларів США,
до 50,5 млн доларів. Ощадні картки популярні
завдяки їх гнучкості. Заощадження завжди доступні, їх зручно використовувати для покупок з
безготівковою оплатою, на них щомісячно нараховуються проценти за привабливою ставкою.
Ощадні картки допомагають зменшити вартість

Депозити клієнтів

трансакцій та забезпечити досягнення мети ПроКредит Банку, що полягає у розвитку культури
заощаджень в Україні.
Шляхом активного залучення нових клієнтів та
систематичної роботи з постійними клієнтами ми
зміцнили свою репутацію стабільного та надійного банку з відмінною якістю обслуговування
клієнтів. У 2011 році це відобразилося не лише
у зростанні на 14,5%, до 65 863 осіб, кількості
клієнтів-приватних осіб, які користуються нашими послугами, а й у збільшенні на 20,6% обсягу
внутрішніх грошових переказів у місцевій валюті
(до 2,8 млрд доларів США на кінець року) та на
16,5% міжнародних платежів, до 564,1 млн доларів США.

Фінансові результати
Як і у минулі роки, на фінансові показники ПроКредит Банку здебільшого впливали зовнішні
фактори, зокрема, післякризова політика Національного банку, спрямована на обмеження
кредитування в іноземній валюті, та зниження
попиту на кредити в іноземній валюті через очікування клієнтами девальвації. Загальні активи
банку збільшилися на 2,14%, до 294,2 млн доларів США, завдяки значному росту ліквідних
активів. Ця складова стратегії банку націлена на
укріплення стану його ліквідності з метою забезпечення неперервності його роботи протягом
очікуваного періоду кризи ліквідності у банківській системі в цілому.
Депозитний портфель банку зріс на 10%, до
188,1 млн доларів США, що було викликано в
першу чергу збільшенням на 12,8% залишків

Кількість депозитів клієнтів за сумою депозиту*
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на поточних рахунках. Цей факт свідчить про
успіхи банку в залученні клієнтів та демонструє
ефективність відмінної якості обслуговування
наших клієнтів. А збільшення на 8,2% ощадних
та строкових депозитів, зокрема, заощаджень, є
свідченням того, що клієнти вважають за краще
зберігати гроші у більш доступній формі.
У 2011 році ПроКредит Банк своєчасно погасив
заборгованість за запозиченими коштами на
суму 25,6 млн доларів США. Через обмеження
на кредитування в іноземній валюті не виникало
потреби у додатковому фінансуванні протягом
року. Потреби у гривні навесні було задоволено шляхом успішного випуску облігацій на суму
12,5 млн доларів США.
Хоча валовий обсяг кредитного портфеля зменшився на 10,6%, до 227,3 млн доларів США, банк
зміг забезпечити процентний дохід у сумі 49,3
млн доларів США (у 2010 році — 47,3 млн доларів
США). Це стало можливо завдяки зміні структури
кредитного портфеля, що полягала у збільшенні
частки прибутковіших кредитів у гривні. Водночас процентні витрати було зменшено на 34,9%,
до 3,8 млн доларів США (у 2010 році — 21,2 млн
доларів США). Існує три основні причини цього:
по-перше, загальний рівень процентних ставок
за депозитами на фінансовому ринку знижувався до останнього кварталу 2011 року; по-друге,
зменшився процентний тягар зобов’язань перед міжнародними фінансовими інституціями;
по-третє, банк оптимізував свою ресурсну базу
шляхом збільшення кількості більш дешевих поточних рахунків та ощадних депозитів відносно
дорожчих строкових депозитів.

Міжнародні грошові перекази

Грошові перекази в межах України
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Чистий процентний дохід досяг 35,5 млн доларів США, що на 35,8% перевищує показник 2010
року, на нього у 2011 році припало 80,9% загального операційного доходу. Позитивну динаміку
показав і чистий комісійний дохід — він зріс порівняно з 2010 роком на 23,5%, сягнувши 8,2 млн
доларів США, і склав 18,6% від суми загального
операційного доходу (у 2010 році — 20,10%).
Як і очікувалося, ініціатива ПроКредит Банку
з оптимізації інфраструктури у 2010 році дала
позитивні результати, у тому числі забезпечила
зменшення на 10,5% обсягу загальних витрат на
персонал та адміністративних витрат. Разом із
хорошим операційним результатом це дало змогу банку звітувати про чистий прибуток у розмірі
2,9 млн доларів США і сприяло зростанню показника рентабельності власного капіталу на 9,5%
(проти -33,4% у 2010 році).

Прибуток забезпечив збільшення капіталу на
2,71 млн доларів США (9,9%). У цілому протягом
звітного періоду банк підтримував показники
капіталу на високому рівні, тож наприкінці року
коефіцієнт достатності капіталу склав 14,7%
(у 2010 році — 14,1%).

Перспективи
Незважаючи на те, що у 2011 році спостерігалася
тенденція до повільного відновлення, економіка
України залишалася слабкою та уразливою до
зовнішніх факторів; на цьому тлі розвиток українського банківського сектора продемонстрував
високу волатильність. На наш погляд, протягом
2012 року фінансове середовище та ринкова ситуація навряд чи зазнають суттєвих змін.

О гл я д бізн ес у

Як і у 2011 році, економічні фактори продовжуватимуть чинити тиск на курс та купівельну
спроможність гривні. Беручи до уваги наближення парламентських виборів та політичне
прагнення зберегти стабільність, слід очікувати,
що уряд та Національний банк обмежать доступ
до ліквідності у національній валюті в економіці.
Банки в Україні інтенсифікували свою діяльність
із залучення депозитів протягом другої половини 2011 року, запропонувавши вищі процентні
ставки; впродовж 2012 року в цій області також
очікується стійка конкуренція. Кредитування в
іноземній валюті залишатиметься неможливим
або обмеженим через нормативні обмеження
або низький попит. У цілому стабілізація кредитування та досягнення стабільного росту кредитного портфеля в банківській системі залишатимуться у найближчому майбутньому справжнім
випробуванням.

Навіть дотримуючись консервативного погляду
на економічний розвиток в Україні у 2012 році,
ми складаємо оптимістичні прогнози щодо досягнення наших власних комерційних та стратегічних цілей. Достатній обсяг капіталу, стійкі
позиції ризиків, постійні інвестиції у якість персоналу та послуги разом забезпечують формування надійної платформи для ведення нашого
бізнесу в 2012 році. Зосередження кредитування
на дуже малих та малих підприємствах посилить
наші конкурентні переваги на ринку, а сприяння подальшому зростанню відносних розмірів
цих основних груп клієнтів у портфелі бізнесклієнтів нашого банку є пріоритетом, що також
дозволить нам підтримати або збільшити рівень
прибутковості.
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Управління ризиками

Остаточна відповідальність за управління ризиками покладена на Правління Банку. Механізми ідентифікації, оцінки й мінімізації тих
ризиків, на які наражається Банк, розробляє та
впроваджує Відділ управління ризиками. Цей
відділ у співробітництві з Управлінням кредитних ризиків, Відділом кредитних портфельних
ризиків, Внутрішнім аудитом та Відділом фінансового моніторингу несе відповідальність за
весь спектр ризиків, а також має повноваження
з прийняття рішень, пов’язаних з управлінням
ризиками. Він звітує перед спеціалізованими
комітетами, у яких головують члени Правління і які регулярно збираються для подальшого
моніторингу та мінімізації ризиків: Комітетом
із портфельних кредитних ризиків, Комітетом
із ринкових ризиків, Комітетом із формування
резервів для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями та Комітетом з операційних ризиків.
Завдання Комітету з операційних ризиків полягає у визначенні політики стосовно ризиків
людського фактору, ризиків збитків, притаманних бізнес-процесам, ризиків, пов’язаних із ІТсистемами, зовнішніх ризиків та інших аспектів
операційного ризику, а також у моніторингу дотримання цих правил. До того ж він розглядає
важливі записи у базі даних ризикових подій.
Діючі у ПроКредит Банку політики управління
ризиками, схвалені Правлінням банку, у повній
мірі відповідають нормативним документам,
чинним в Україні, та вимогам, висунутим Національним Банком України. Вони ґрунтуються на
Керівництві з управління та контролю ризиків,
яке, у свою чергу, базується на «Мінімальних
вимогах до управління ризиками». Щомісячно
ПроКредит Банк звітує про свою ризикову позицію Комітету групи ПроКредит з управління
ризиками. Відділи управління ризиками групи
забезпечують постійний моніторинг ключових
показників ризиків банку і в необхідних випадках надають консультативну допомогу.
В основі політики управління ризиками групи
ПроКредит лежить концепція «рівня прийняття ризиків», згідно з якою загальна схильність
кожного банку до ризику не повинна бути більшою за його здатність понести ризик, а наявних
ресурсів, необхідних для покриття ризику, має
бути достатньо для того, щоб абсорбувати будьяки можливі збитки та захистити інвестиції кредиторів. Для визначення усіх ризиків, на які наражається банк, використовуються статистичні
моделі та інші процедури, і по кожній категорії
ризиків та схильності до ризику в цілому встановлюються ліміти. У 2011 році банк залишався
в межах цільових значень майже у кожній категорії ризиків, за виключенням ризику зміни

процентних ставок. Цей ризик був дещо вищим
через незбалансованість термінів погашення
активів та зобов’язань, що наразі є загальною
проблемою для українського банківського сектора. Банк досяг успіху в мінімізації підвищеного ризику шляхом стимулювання довгострокових заощаджень та впровадження кредитів із
плаваючими процентними ставками.
Дотримання внутрішньої та зовнішньої прозорості є важливою складовою фінансової політики управління ризиками ПроКредит Банку.
Наші співробітники завдяки чітко означеним
процедурам та культурі відкритого спілкування, своєму професіоналізму перебувають у
виграшному становищі, коли йдеться про виявлення ризиків та вжиття заходів, необхідних
для їх мінімізації.

У пра влінн я ризик а ми

Управління кредитним ризиком
Кредитування малого бізнесу є для ПроКредит
Банку основною операцію активної сторони балансу, отже, кредитний ризик, тобто ризик того,
що позичальники будуть нездатні погасити заборгованість, є найбільш великим ризиком, на
який наражається банк. На кредитний ризик
припадає найбільша частка ризику у контексті
розрахунку «рівня прийняття ризиків».
ПроКредит Банк прийняв на озброєння політику управління кредитними ризиками, яка
ґрунтується на Політиці групи ПроКредит з
управління кредитними ризиками та Політиці
групи ПроКредит з оцінки забезпечення, які
разом відображають досвід, набутий групою

впродовж більш ніж двох десятиліть проведення успішних кредитних операцій у країнах, що
розвиваються, і країнах з перехідною економікою, та у повній мірі відповідають нормативним
документам України. Для кожного клієнта банку встановлюється ліміт кредитного ризику та
чітко визначається орган, що приймає кредитні
рішення; всі рішення про видачу кредиту або
зміну його умов приймаються кредитним комітетом, а всі оцінки кредитного ризику ретельно
документуються. Банк прагне передусім до розбудови та підтримки довгострокових відносин
зі своїми клієнтами, дбає про свою повну поінформованість щодо їхнього фінансового стану і
пильно слідкує за тим, аби не наражати клієнтів
на надлишкову заборгованість.
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Висока диверсифікація нашого кредитного
портфеля також значною мірою знижує кредитний ризик. Підприємства, які ми обслуговуємо,
представляють широкий спектр секторів економіки, а їх схильність до коливань глобального
ринку дуже обмежена. До того ж кредити, які
ми видаємо, здебільшого є відносно малими.
Станом на кінець 2011 року на кредити у сумі до
30 000 доларів США припадало 22,4% загального портфеля виданих кредитів за розміром і
78,8% за кількістю. Крім того, середня непогашена сума складала 15 697 доларів США, у той
час як на десять найбільших кредитів припадало лише 8,6% портфеля.
Ураховуючи ту обставину, що переважна більшість кредитів повертається у вигляді щомісячних платежів, неспроможність позичальника
сплатити кредит у строк розцінюється як перша
ознака потенційного дефолту, на яку банк має
оперативно відреагувати. Якщо виплату відсотків за кредитом прострочено більш ніж на
30 днів, такий кредит переводиться до портфеля під ризиком (кредити, прострочені на термін
понад 30 днів), що слугує ключовим показником
класичного кредитного ризику.
У 2011 році загальний портфель під ризиком
(кредити, прострочені більш ніж на 30 днів)
збільшився з 10,8% на початку року до 11,0%
наприкінці року. За цим збільшенням стоять
рецесія, зменшення ВВП та повільне одужання
економіки, але завдяки проактивному підходу
банку до підтримки якості портфеля портфель
під ризиком удалося стабілізувати. Слід зазначити, що портфель ПроКредит Банку під ризиком (кредити, прострочені більш ніж на 90 днів)
є значно кращим, ніж у банківському секторі
загалом, у якому, згідно з даними, опублікованими рейтинговим агентством Fitch Ratings1,
станом на кінець червня 2011 р. було 20% проблемних кредитів, у той час як у ПроКредит Банк
їх лише 9,5%.
Одним із шляхів, за допомогою яких ПроКредит Банк відповідає на виклик якості портфеля,
що його кинула фінансова криза, є пропозиція
реструктуризації кредитів тим клієнтам, які,
на думку банку, мають потенціал для відновлення стабільності. Реструктуризації передує
ретельний аналіз здатності кожного клієнта
погашати кредити. Рішення з реструктуризації
завжди приймає кредитний комітет, і воно завжди націлене на повне повернення кредиту.
Станом на кінець 2011 року сукупний обсяг реструктурованих кредитів у категорії «під контролем» сягав 23,5 млн доларів США, у той час як
14,2 млн доларів США було переведено до категорії «знецінені».

ПроКредит Банк дотримується консервативного підходу до формування резервів на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Резерви на знецінення окремо взятих
крупних кредитів з ознаками знецінення резервуються на основі результатів окремої оцінки
погіршення, у той час як резерви під ненадійні
кредити, які не є окремо взятими крупними
кредитами, розраховуються на основі історичних даних щодо неплатежів. Для всіх незнецінених кредитів створюються резерви на знецінення на основі портфельного підходу. Наприкінці
року коефіцієнт покриття (відношення резерву
на покриття збитків по кредитах до портфеля під ризиком, тобто кредитів, прострочених
більш ніж на 30 днів) складав 75,3%. Відношення резервів до сукупного кредитного портфеля
становило 8,7%.
Кредити, які вважаються безнадійними, систематично списуються. Проте намагання стягнути
заборгованість тривають навіть після того, як
кредит списано; широко застосовується процедура примусової реалізації забезпечення.
У 2011 році чисті списання склали 11,8 млн доларів США, або 5,21% валового кредитного портфеля.

Управління ризиками контрагентів
та емітентів
Ризик контрагентів та емітентів виникає тоді,
коли банку необхідно інвестувати надлишкову ліквідність, провести операції з іноземною
валютою чи придбати засоби хеджування за
окремими позиціями ризику. Управління ризиком зазнати збитків через небажання чи неспроможність фінансового контрагента (або
емітента) виконати свої зобов’язання здійснюється відповідно до Політики групи ПроКредит
з управління ризиком контрагентів, яка визначає процес відбору контрагентів та встановлення лімітів на операції з ними, та Політики групи
ПроКредит з діяльності казначейства, яка встановлює перелік дозволених трансакцій та правила їх проведення. Взагалі бажаними контрагентами є виключно великі міжнародні банки
та найбільш надійні місцеві банки зі стійким
фінансовим становищем та доброю репутацією. Перевищення певних граничних сум підлягає схваленню Комітетом групи ПроКредит
з управління активами і пасивами. Департамент
управління ризиками здійснює неперервний
моніторинг змін фінансового стану контрагентів, переглядає і відповідним чином регулює ліміти операцій з контрагентами.
1

Конференція Fitch Ratings, 28.10.2011 року, Україна.
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Управління ризиком країни
ПроКредит Банк через свою спрямованість на
кредитування підприємств на місцевому ринку,
як правило, не здійснює трансграничних операцій, а тому практично не наражається на ризик
країни. Група в цілому наражається на ризик
країни остільки, оскільки ПроКредит Холдинг
надає фінансування всім ПроКредит банкам,
які працюють у країнах, що розвиваються, або
у країнах із перехідною економікою, у яких ризик обмеження переказів, ризик неконвертованості валюти, ризик відчуження, законодавчий
ризик, макроекономічний та ризик безпеки відіграють суттєву роль. Втім, прийнятний ризик
обмежується високим ступенем диверсифікації за регіонами і країнами та системою лімітів
на суми кредитів, визначеною у Політиці групи
з управління ризиком країни. Крім того, ПроКредит Банк має багаторічний досвід роботи на
місцевому ринку, а бізнес-модель довела свою
відносну стійкість до макроекономічних та політичних потрясінь.

Управління ризиком ліквідності
Ризик ліквідності компенсують кілька факторів,
притаманних бізнес-моделі банку. По-перше,
диверсифікація та висока якість кредитного
портфеля банку — це висока передбачуваність
надходжень грошових коштів. По-друге, наші
клієнтські депозити розподіляються серед значної кількості вкладників, кожен з яких тримає
в банку порівняно невелику суму. Станом на
грудень 2011 року середній залишок коштів на
депозитному рахунку незалежно від його типу
дорівнював 1 387 доларів США, тоді як на долю
десяти найбільших вкладників припадало лише
4,84% загального об’єму депозитів.

Щоб визначити стійкість ліквідності банку до
потенційних потрясінь, банк проводить регулярні стрес-тестування із застосуванням сценаріїв, визначених Політикою групи ПроКредит
з управління ризиком ліквідності як стандарт
групи. На додаток до внутрішніх вимог до ліквідності ПроКредит Банк неухильно дотримується
вимог, визначених Національним банком України. ПроКредит Банк, як і інші банки групи, має
можливість для покриття дефіцитів ліквідності
оперативно отримати короткострокове фінансування від ПроКредит Холдингу.

Управління валютним ризиком
ПроКредит Банк не відкриває спекулятивні валютні позиції, а також не займається операціями з похідними фінансовими інструментами
(за винятком хеджування). Певне підвищення
валютного ризику спостерігалося в середині
2011 року через специфічні регулятивні вимоги
до відкритих валютних позицій. Проте банк до
кінця 2011 року зміг привести відкриту валютну позицію до стандартного ліміту. Банк керує
валютними ризиками відповідно до Політики
групи ПроКредит з управління валютними ризиками та місцевого законодавства. З цією метою
постійно здійснюється моніторинг коливань
валютних курсів та аналізуються тенденції на
валютному ринку; розмір відкритих валютних
позицій визначається на щоденній основі. Будьякі винятки з політики чи порушення лімітів
групи мають погоджуватися з Комітетом групи
ПроКредит з управління активами і пасивами.
Банк регулярно проводить стресові випробування з метою оцінки впливу коливань валютних курсів на відкриті валютні позиції по кожній
з операційних валют.
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Управління ризиком зміни процентної
ставки
Упродовж 2011 року процентні ставки мали тенденцію до зниження. Для оцінки та аналізу впливу коливань процентної ставки на економічну
користь та процентний дохід застосовують
аналіз розривів за строками до погашення та
стресові випробування. Основними заходами
ПроКредит Банку, спрямованими на зменшення ризику зміни процентної ставки, стали залучення довгострокового фінансування за фіксованою ставкою, заохочення довгострокових
депозитів та пропозиція кредитів із плаваючою
процентної ставкою, що дозволило банку збільшувати (або зменшувати) ставки відповідно до
коливань процентних ставок на ринку.

Управління операційним ризиком та
ризиком шахрайства
Політика групи ПроКредит з управління операційними ризиками повністю відповідає вимогам місцевих законів, а також вимогам Політики
групи з управління операційними ризиками та
Політики групи щодо протидії шахрайству. З метою мінімізації операційних ризиків та ризиків,
пов’язаних із шахрайством, усі здійснювані процеси є добре задокументованими та підлягають
контролю із використанням ефективних механізмів. Для своїх працівників ми розробили
докладні посадові інструкції, чітко визначили
професійні обов’язки, запобігли їх залежності
від ключових осіб. При прийомі на роботу банк
звертає особливу увагу на особистісну цільність

людини, оскільки саме про цю рису йдеться у
Кодексі поведінки, неухильного дотримання
якого вимагає банк, а також на комплексні навчальні програми, покликані сприяти культурі
прозорості та поінформованості щодо ризиків.
Використання на рівні групи бази даних ризикових подій забезпечує можливість систематичного розгляду у прозорий спосіб операційних
ризиків та ризиків шахрайства, а також проведення чітко задокументованих корегувальних
та превентивних заходів, які підлягають контролю керівництвом як на рівні банку, так і на рівні
групи. Співробітники мають повідомляти про всі
події, що можуть призвести до фактичного чи
потенційного збитку, сума якого перевищує 100
євро, використовуючи інтерфейс Бази даних
ризикових подій. Ті події, про які повідомлено і
які тягнуть за собою найвищі ризики, або такі,
що можуть повторитися, підлягають ретельному аналізу Комітетом операційних ризиків,
який має запропонувати прийнятні превентивні
заходи.
Ще на етапі початкового навчання новий персонал дізнається про те, як визначити ймовірність
виникнення операційного ризику чи ризику
шахрайства та як його уникнути, як забезпечити захист інформації. У 2011 році ПроКредит
Банк зафіксував 138 ризикових подій на загальну чисту ризикову суму 20 710 євро. Серед
основних заявлених ризикових подій відзначені випадки внутрішнього та зовнішнього шахрайства, шахрайства із платіжними картками,
недотримання процедурних настанов та шкода,
спричинена природними або людськими факторами.

У пра влінн я ризик а ми

Щороку банк проводить процедуру оцінки ризиків шляхом заповнення анкети групи щодо
ризику шахрайства та операційного ризику.
Кожен із таких ризиків має знижуватись за допомогою відповідних засобів контролю, адекватність яких і підлягає оцінці. Якщо засоби
контролю визнаються недостатніми, складається план дій для виправлення ситуації. Результати оцінки ризиків надсилаються до Відділу групи ПроКредит з управління операційними
ризиками.
До всіх нових чи суттєво видозмінених продуктів, послуг чи бізнес-процесів застосовується
групова процедура затвердження нового ризику. Керівництво схвалює затвердження тієї чи
іншої інновації лише після усунення всіх перешкод чи недоліків, виявлених в ході процедури
затвердження нового ризику.
Розроблено план забезпечення безперебійної
діяльності, націлений на підтримку спроможності банку продовжувати чи своєчасно відновлювати свою діяльність у разі серйозного збою.
У цьому плані не лише визначаються шляхи відновлення діяльності банку в штатному режимі,
а й передбачається процедура перенесення
особливо важливих операцій до тимчасових
офісних приміщень, перелічуються ресурси,
які необхідно мобілізовувати в кожному конкретному випадку, а також зазначається очікувана вартість збою в тій чи іншій сфері. Банк
регулярно проводить тестові перевірки згідно з
Планом забезпечення безперебійної діяльності
та навчає персонал правильно його застосовувати.

Протидія відмиванню коштів, здобутих
злочинним шляхом
ПроКредит Банк в Україні цілком і повністю підтримує боротьбу із відмиванням кримінальних
коштів та фінансуванням тероризму, а отже,
дотримується Політики групи ПроКредит із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, яка
відповідає вимогам законодавства Німеччини
та Європейського Союзу, а також положенням
законів України. Банк не прийме як клієнта
жодної особи та не здійснить жодної операції,
якщо не розумітиме основної мети ділового
співробітництва чи не погоджуватиметься з
нею. Служба фінансового моніторингу групи
ПроКредит проводить щорічний моніторинг ризиків усіх ПроКредит банків та вносить до політики відповідні зміни. Крім того, усі банки групи
подають до Служби фінансового моніторингу

групи ПроКредит квартальні звіти щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
У ПроКредит Банку відповідальність за протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, покладена на Відділ фінансового моніторингу. До штату цього
відділу входять два спеціалісти з фінансового
моніторингу, чия діяльність контролюється начальником відділу. Відповідно до чинного законодавства України, про будь-яку трансакцію
на суму понад 150 тис. гривень, яка відповідає
критеріям та встановленим нормативно-правовими актами, що регулюють питання фінансового моніторингу, має бути повідомлено у місцевий орган фінансового моніторингу. Також
слід повідомляти про будь-яку спробу здійснити
операцію, що викликає підозру стосовно відмивання грошей, фінансування тероризму чи
будь-якої іншої злочинної діяльності. Співробітників фронт-офісу докладно навчають тому,
як розпізнавати підозрілі операції. Додатковий
автоматизований захист забезпечується завдяки використанню трьох модулів програмного
забезпечення для фінансового моніторингу,
розробленого компанією Tonbeller AG, а саме
Siron Embargo, Siron PEP та Siron AML. У разі виникнення сумніву остаточне рішення щодо підозрілих операцій та клієнтів, про яких повідомив
банк, приймає Служба фінансового моніторингу групи ПроКредит.

Достатність капіталу
Показник достатності капіталу банку розраховується щомісяця й повідомляється Правлінню та Комітету групи ПроКредит з управління
ризиками разом із прогнозними значеннями з
метою постійного забезпечення відповідності
нормативам достатності капіталу. Завдяки безумовній підтримці акціонерів банк протягом 2011
року мав достатній запас капіталу. Так, станом на
31 грудня 2011 року коефіцієнт достатності капіталу (відношення капіталів першого та другого
рівня до активів, зважених на ризик) становив
14,7%, що вище за мінімальні значення, встановлені Групою ПроКредит (12%) та вимогами Національного банку України (10%). Рейтинг кредитоспроможності ПроКредит Банку, присвоєний
рейтинговою агенцією Fitch Ratings, залишався
у 2011 році незмінним: за Національною шкалою рейтинг є максимально можливим на рівні
«AAA(ukr)», у той час як міжнародний рейтинг
Банку обмежений рейтингом України («B»).
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Мережа відділень

Загалом на кінець 2011 року ПроКредит Банк
Україна мав 40 відділень і пунктів обслуговування, розташованих у 16 містах по всій країні,
їх кількість у порвівнянні з попереднім роком
не змінилася. Відділення розташовані у розвинених економічних центрах, торгових вузлах
та регіонах, що відзначаються активним розвитком сільського господарства. Структура нашої мережі відділень покликана забезпечити
близькість до наших клієнтів та задоволення їх
потреб в індивідуальному порядку. Наш кредитний бізнес сконцентрований у спеціалізованих
відділеннях, в яких трудиться більшість наших
спеціалістів по роботі з бізнес-клієнтами і кредитних аналітиків. Ці відділення пропонують не
лише кредитні продукти, а й усі інші банківські
послуги для бізнес-клієнтів і приватних осіб, у
тому числі послуги з обслуговування рахунків,
обмін валют та грошові перекази.
На додаток до таких повнофункціональних відділень банк також має пункти обслуговування
у стратегічно важливих, зазвичай густонаселених, районах. Пункти обслуговування призначені для надання приватним особам і підприємствам роздрібних банківських послуг, які

необхідні у повсякденному житті, але кредитні
заявки вони не обробляють. Потенційні позичальники можуть подавати заявки на отримання кредиту через пункти обслуговування, якщо
їм так зручніше, але фактично кредитний аналіз та схвалення здійснюються у найближчому
повнофункціональному відділенні.
Банк також керує невеликою кількістю бізнес-центрів, орієнтованих, зокрема, на обслуговування більш комплексних потреб наших великих бізнес-клієнтів, тобто до середніх
підприємств. Ці спеціалізовані відділення
розташовані у Києві та регіональних центрах
— Донецьку, Львові, Одесі, Харкові та Дніпропетровську.
Для розширення мережі відділень та підвищення ефективності її роботи ми запровадили
низку інноваційних технологій та заохочували
клієнтів до активного використання наших технологічних сервісів, у тому числі пов’язаних із
платежами. Йдеться, зокрема, про такі технології, як електронний банкінг через мережу Інтернет, мобільний банкінг та договірне списання.
Дозволяючи клієнтам здійснювати свої звичайні

Білорусь
Росія
Суми

Польша

Україна
Львів (4)

Київ (15)

Полтава

Біла Церква (2)

Харків (4)

Краматорськ

Івано-Франківськ

Дніпропетровськ
(2)

Донецьк (2)
Запоріжжя

Молдова

Миколаїв

Макіївка

Маріуполь

Одеса (2)

Румунія

Сімферополь

Чорне море

Росія

М е р е ж а ві д д іл е н ь

банківські операції з місць проживання чи роботи та у неробочий час, ми робимо їхнє життя
більш зручним і комфортним, вивільняємо час
та створюємо умови для особистого спілкування з ними у відділеннях на теми більш складних
банківських продуктів, таких як довгострокові
заощадження та зарплатні проекти компаній.
Серед наших найпопулярніших технологічних
послуг — дебетові картки Visa, що можуть використовуватися як бізнес-клієнтами, так і приватними особами для зняття готівки у будь-якому
з наших 90 банкоматів або для безготівкових
розрахунків із використанням POS-терміналів,
що ними управляють місцеві торговельні підприємства, багато з яких є клієнтами ПроКре-

дит Банку. Щоб пропонувати кращі та безпечніші послуги для клієнтів, у 38 з наших відділень
встановлено банкомати всередині будівель;
банкомати доступні протягом 24 годин на добу.
Аби ще більше полегшити життя наших клієнтів, ми плануємо впровадити «універсальну»
систему, яка дозволяла б їм здійснювати як готівкові, так і безготівкові платежі в одному вікні
обслуговування фронт-офісу. Крім того, ми вже
приступили до розробки нового зовнішнього
дизайну наших відділень з метою максимізації
комфорту та забезпечення зручності для клієнтів. Перші відділення з новим дизайном мають
бути відкриті у Дніпропетровську протягом
2012 року.
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Організація, персонал та розвиток персоналу

ПроКредит Банк усвідомлює, що якість наших
стосунків з клієнтами та якість послуг, які ми
їм надаємо, безпосередньо залежать від здатності нашого персоналу розуміти їхні потреби
та відповідально реагувати на них. З цієї причини банк все робить для того, аби люди, яких
ми приймаємо на роботу, з готовністю ототожнювали себе зі своєю справою, докладали максимум зусиль для розвитку професійних навичок, необхідних для обслуговування клієнтів
у належний спосіб.
Нагляд за процесом прийому на роботу здійснюється Комітетом з управління персоналом,
до складу якого входять члени правління банку.
Його робота координується на загальних засадах Відділом з управління персоналом із дотриманням чітко розробленої процедури. Відповідно до кадрової політики ПроКредит Банку,
усі аплікати, що пройшли попередній відбір,
запрошуються пройти визначений ПроКредит
Холдингом тест на «математичні та логічні здібності». Такі технічні навички є необхідними й
очевидними, проте їх неможливо вважати кри-

теріями, достатніми для прийому на роботу.
Більш важливо, щоб кандидати були внутрішньо вмотивовані працювати на етичну фінансову інституцію, орієнтовану на розвиток, щоб
позитивний вплив їхньої роботи на суспільство,
в якому вони живуть, був важливішим за особисту фінансову користь. З метою оцінити навички міжособистісних відносин кандидатів, їхню
потенційну відданість цілям та принципам ПроКредит Банку їх запрошують взяти участь у групових дискусіях та рольових іграх, а потім і до
особистої співбесіди зі старшим керівництвом
банку. У 2011 році на роботу до банку прийшли
265 осіб, а загальна кількість працівників станом на кінець року склала 1 340 осіб (включаючи допоміжний персонал та співробітниць у
декретній відпустці).
Для випускників вищих навчальних закладів
та осіб із досвідом роботи, які хотіли б пересвідчитися, що кар’єра у ПроКредит Банку є для
них правильним вибором, банк впровадив програму підготовки молодих спеціалістів «Young
Bankers Programme». У ході цього шестимісяч-
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ного курсу, програма якого включає математику, основи бухгалтерії та різні спеціальні банківські предмети, а також навички спілкування,
слухачі курсу отримують стипендію. Це унікальна можливість як для них, так і для банку оцінити, чи їхні здібності та особисті якості відповідають особливому «способу роботи ПроКредит
Банку». Особи, які успішно закінчили курс, можуть розраховувати на пропозицію обійняти
постійну посаду в банку.
Враховуючи важливість кадрових ресурсів для
майбутнього банку, посади начальника Відділу
управління персоналом та керівників трьох його
підрозділів, що займаються питаннями підбору,
навчання та розвитку й адміністрування персоналу, обіймають висококваліфіковані фахівці.
На додаток до підготовки молодих спеціалістів за
програмою «Young Bankers Programme», підрозділ Навчання та розвитку персоналу організовує
постійні програми навчання, націлені на розвиток професійних та особистих якостей співробітників. Протягом року наші працівники взяли
участь у навчанні загальною тривалістю 40 внутрішніх навчальних днів, не враховуючи час відвідування міжнародних ПроКредит Академій.
У 2011 році навчальна діяльність ПроКредит Банку, здійснювана в рамках постійних ініціатив
групи щодо підвищення рівня знань персоналу
з математики, була зосереджена на фінансовій
математиці підвищеного рівня складності та
бухгалтерії. Протягом року 378 співробітників
банку досягли стандарту групи ПроКредит «Математика 2», тоді як 532 співробітники успішно
пройшли груповий Базовий курс з бухгалтерії.
Крім того, банк реалізував проект «Сходи успіху», націлений на підвищення професійного
досвіду персоналу, його управлінських навичок та відданості справі, а також на створення
«управлінського резерву» серед співробітників
банку. У ході цього однорічного проекту старші
спеціалісти та менеджери мали можливість вирішувати різні проблеми, які ставилися в межах
змодельованих ситуацій, та вивчати матеріали
за допомогою нашої системи електронного навчання. «Переможці» були запрошені взяти
участь у тренінгу «Безцінні уроки мотивації».
Оцінювання ділових якостей керівників відділень банку, координаторів пунктів обслуговування та менеджерів середньої ланки у
2011 році, як і раніше, здійснював Центр оцінки. Були визначені та охарактеризовані основні управлінські компетенції, і весь персонал,
який пройшов цю процедуру, отримав висновок
щодо ефективності своєї роботи, а також індивідуальний план розвитку, який передбачає
участь у певних тренінгах та застосування методик самостійного навчання.

Значна частина навчальної підготовки нинішніх
і потенційних керівників середньої ланки проводилася за межами України, в міжнародній
ПроКредит Академії. У 2011 році 11 працівників
ПроКредит Банку Україна завершили курс навчання у ПроКредит Регіональній Академії для
країн Східної Європи у м. Велес, Македонія.
Одна співробітниця банку здобула свій диплом
«ПроКредит Банкір» після успішного завершення надзвичайно напруженої трирічної програми, яку пропонує центральна ПроКредит Академія у м. Фюрт, Німеччина.
Організаційна структура банку покликана забезпечувати побудову довгострокових відносин із клієнтами. На рівні головного офісу
Управління по роботі з бізнес-клієнтами забезпечує будь-які потреби клієнтів цієї категорії у
банківських послугах, а Управління по роботі
з приватними клієнтами зосереджене на обслуговуванні клієнтів-фізичних осіб.
Внутрішня організація відділень відображає
орієнтованість на клієнта з окремими сферами
компетенції підрозділів фронт-офісу для роботи з бізнес-клієнтами та клієнтами-фізичними
особами відповідно. Спеціалісти з обслуговування бізнес-клієнтів несуть відповідальність
за надання консультацій клієнтам сектора малого та дуже малого бізнесу з усіх продуктів і
послуг банку та за залучення нових клієнтів.
Функції кредитних аналітиків полягають в оцінці заявок на отримання кредиту, поданих порівняно великими бізнес-клієнтами. ПроКредит
Банк розуміє, що основою для надання високоякісних послуг є побудова команди вмотивованих, професійно компетентних співробітників,
які віддані місії та цілям банку і здатні добре
працювати разом, будуючи стосунки на взаємній довірі та повазі. Для цього банк, на додачу
до внесення суттєвих інвестицій у навчання, організував у 2011 році колективний захід, у ході
якого всі керівники зібралися разом, як команда, щоб підкорити найвищу гору України.
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Етика бізнесу та екологічні стандарти

Етика бізнесу
Складовою загальної місії групи ПроКредит є
встановлення стандартів у тих фінансових секторах, де ми працюємо. Ми бажаємо вирізнятися не тільки цільовою групою, яку обслуговуємо, а й високою якістю фінансових послуг, але
ж з огляду на етику бізнесу. У цьому розумінні
ключове значення мають наші корпоративні
цінності. У своїй діяльності установи групи ПроКредит керуються шістьма основними принципами.
• Прозорість: ми дотримуємося принципу надання прозорої інформації нашим клієнтам,
громадськості, а також нашим співробітникам. Так, ми дбаємо про те, аби клієнти у
повній мірі розуміли умови контрактів, які
вони з нами укладають, і проводимо просвітницьку фінансову роботу, щоб підвищити інформованість громадськості про небезпечні наслідки непрозорих фінансових
пропозицій.

• Культура відкритого спілкування: ми відкриті, чесні й конструктивні у спілкуванні
один з одним; ми професійно вирішуємо
робочі конфлікти завдяки тому, що разом
працюємо над пошуком рішень.
• Соціальна відповідальність і толерантність:
ми даємо клієнтам слушні, обґрунтовані
поради. Перш ніж запропонувати кредити,
ми оцінюємо економічне й фінансове становище клієнтів, потенціал їхнього бізнесу
та спроможність погасити кредит. На цій
основі ми допомагаємо обрати найбільш
доцільні кредитні продукти, з яких клієнти
зможуть мати зиск та уникнути надмірного
обтяження заборгованістю. Невід’ємною
складовою нашої місії є розвиток культури
заощаджень, оскільки ми вважаємо, що
приватні заощадження відіграють критичну
роль у суспільствах із відносно низьким рівнем соціального забезпечення за рахунок
держави. Ми з повагою ставимося до всіх
клієнтів і співробітників незалежно від їхнього походження, расової та національної
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приналежності, статі, релігійних вірувань
та політичних переконань.
• Орієнтованість на надання послуг: обслуговуючи будь-якого клієнта, наші співробітники виявляють доброзичливість, компетентність та ввічливість. Вони надають
усім клієнтам послуги відмінної якості незалежно від їхнього походження чи масштабів
бізнесу.
• Високі професійні стандарти: наші співробітники несуть особисту відповідальність
за якість своєї роботи та постійно прагнуть
до подальшого професійного зростання.
• Високий рівень особистої участі та відповідальності: від співробітників групи ПроКредит вимагається абсолютна чесність у
будь-яких ситуаціях; щонайменше порушення цього принципу карається швидко та
суворо.
Ці шість принципів, які ми періодично обговорюємо та активно застосовуємо у щоденній
діяльності, покладено в основу нашої корпоративної культури. Більше того, вони знайшли
своє відображення в кодексі поведінки, який
перетворює стандарти ділової етики на практичні керівні принципи для всіх співробітників
установ групи ПроКредит. Аби переконатися у
тому, що нові співробітники цілком розуміють
сповідувані принципи, початковий курс для
нового персоналу передбачає спеціальні навчальні заняття, присвячені кодексу поведінки
і його значенню для всіх членів нашої команди.
І досвідченим співробітникам регулярні заняття
з підвищення кваліфікації допомагають зберегти відданість нашим високим етичним стандартам, завжди бути в курсі нововведень етичного

характеру в нашій установі. Ці заходи надають
персоналу можливості аналізувати конкретні
приклади й обговорювати будь-які неясності.
Дотримання стандартів етики бізнесу, безумовно, також є основним критерієм під час розгляду заявок на отримання кредиту. ПроКредит
Банк не надає кредитів підприємствам або
приватним особам, стосовно яких існує підозра
у використанні небезпечних або морально неприйнятних форм праці, особливо дитячої.
Ще одним аспектом дотримання найвищих
стандартів ділової етики в ПроКредит Банку
є послідовне застосування найдосконаліших
систем і процедур, націлених на захист наших
установ від їх використання як інструменту
для відмивання грошей
та іншої протизаконної
діяльності. Персонал
навчений застосуванню принципу «знай
свого клієнта», а також веденню ґрунтовного моніторингу та
звітуванню відповідно до чинного законодавства. З метою
забезпечити виконання вимог місцевих та міжнародних
нормативних стандартів в установах групи здійснюється
періодично оновлювана політика протидії відмиванню грошей і запобіганню шахрайства.
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Екологічні стандарти
Усі банки, що належать до групи ПроКредит,
дотримуються високих стандартів в усьому, що
стосується впливу наших операцій на навколишнє середовище. Ми застосовуємо трьохкомпонентний підхід до екологічних викликів.
Компонент 1:
Внутрішня система екологічного менеджменту
ПроКредит Банк намагається завжди контро
лювати та оптимізувати власне енергоспоживання та вплив на довкілля. Екологічні
проблеми — важлива складова тренінгу, що
проводиться з персоналом на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Банк призначив Координатора з екологічних питань та
визначив склад Комітету з екологічних питань,

щоб покласти на них відповідальність за моніторинг наших екологічних показників та координацію зусиль, націлених на їх покращення.
Компонент 2:
Управління екологічним ризиком у кредитуванні
ПроКредит Банк запровадив систему заходів
з охорони навколишнього середовища, які передбачають постійну оцінку відповідності кредитного портфеля екологічним критеріям, всебічний аналіз усіх видів економічної діяльності,
що можуть становити потенційну загрозу для
навколишнього середовища, а також відмову
в розгляді заявок на отримання кредиту тим
підприємствам, які займаються екологічно небезпечними видами діяльності, зазначеними у
нашому переліку винятків. Завдяки тому, що
ПроКредит Банк Україна приділяє велику увагу
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питанням охорони навколишнього середовища
в процесі затвердження кредитів, він підвищує
рівень екологічної свідомості своїх клієнтів.
Компонент 3:
Розвиток «зеленого фінансування»
ПроКредит Банк прагне стимулювати розвиток видів економічної діяльності, максимально збалансованих з екологічної точки зору.
У 2008 році ми розпочали програму надання
продуктів «зеленого фінансування». Вона, будучи першою такого роду програмою в Україні,
передбачає надання кредитів фізичним особам, а також малому та середньому бізнесу на
підвищення енергоефективності. У 2011 році
ми розробили нову методологію кредитування
на цілі розвитку енергоефективності та реалізували пілотний проект у Львові. Невід’ємною
частиною цього проекту є підвищення обізнаності власників бізнесу, а також наших співробітників з екологічних питань. Запропоновані
ініціативи стосуються також побудови відносин

з постачальниками екологічно чистого обладнання та послуг, їх заохочення до постачання
продуктів, що мають стандартні знаки енергоефективності ЄС. З самого початку цієї програми
банк видав 2 607 кредитів на підвищення енергоефективності будинків і 119 кредитів підприємствам для фінансування інвестицій в енергоефективність основних фондів. На кінець
2011 року портфель кредитів на поліпшення
житлових умов склав близько 3 млн доларів
США, у той час як надані бізнес-клієнтам кредити на підвищення енергоефективності перевищили 20,5 млн доларів США.
Банк прагне використовувати свої продукти
«зеленого фінансування» і зазначений підхід для підвищення громадської обізнаності і
розуміння екологічних проблем у суспільстві.
З цією метою він у 2011 році брав участь у низці
місцевих екологічних проектів. Зокрема, наші
співробітники безпосередньо підтримали організовану добровольцями загальнонаціональну
ініціативу зробити міста чистішими.
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Група ПроКредит: відповідальні банки для малого бізнесу
та звичайних людей

Як було зазначено, група ПроКредит складається з 21 фінансової установи, які надають
банківські послуги у країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою. ПроКредит банки — це відповідальні банки-сусіди.
Там, де ми працюємо, ми прагнемо:
•

•

бути улюбленим домашнім банком для дрібних, малих та середніх підприємств, що
створюють робочі місця і є рушійною силою
економічного зростання;
надавати надійні та прозорі ощадні й банківські послуги звичайним людям, що шукають доступний банк, якому можна довіряти.

За станом на кінець 2011 року, 16 183 наших співробітників, що працюють більш у ніж 775 від-
діленнях, обслуговували 2,9 млн клієнтів у Східній Європі, Латинській Америці й Африці.
В основі того, ким ми є сьогодні, лежить багата
історія групи ПроКредит. Перші ПроКредит банки були засновані понад 10 років тому з метою
вплинути на розвиток через надання кредитів,
що сприяють піднесенню малого підприємництва, та депозитних рішень, що дають можливість особам і родинам з низькими доходами
робити 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.
Банк завжди позиціонував себе як першопрохідця у сфері мікрофінансування. Це позиціонування поглиблювалося у міру того, як
розвивалися наші ринки та наші клієнти, тому
обраний нами соціально-відповідальний підхід і сьогодні залишається надзвичайно актуальним. Фінансова криза і подальший макроекономічний спад, якого зазнала більшість
країн, де ми працюємо, лише підкреслює його
важливість. У міру того, як підприємці пристосовуються до нових економічних реалій і знов
починають розширятися, а у звичайних людей
потроху відновлюється довіра до банківських
установ, стає зрозумілим, що нашим клієнтам
як ніколи потрібен надійний банківський партнер. Для нас це також слугує поштовхом до
подальшого зміцнення нашого комплексного
клієнтоорієнтованого підходу за рахунок ще
більшої кількості висококваліфікованих та добре підготовлених спеціалістів.
На відміну від більшості банків, що працюють на
наших ринках, ми завжди уникали агресивного
споживчого кредитування та спекулятивної діяльності. ПроКредит банки тісно співпрацюють
зі своїми клієнтами, щоб досягти повного розуміння проблем, з якими доводиться стикатися

малому бізнесу, і побачити, які можливості
перед ним відкриті. В основі нашої технології
кредитування, яка впродовж довгих років удосконалювалась за підтримки німецької консалтингової компанії IPC, лежить ретельний індивідуальний аналіз кредитних ризиків. Оскільки
ми намагаємося краще зрозуміти наших клієнтів і розбудовувати довгострокові робочі відносини, засновані на довірі й взаєморозумінні,
ми в змозі надати підтримку не тільки в умовах
піднесення та пожвавлення економіки, а й у
часи спаду. Протягом двох останніх років здатність наших кредитних експертів взяти ініціативу у свої руки та внести в необхідних випадках відповідні зміни в графіки погашень наших
клієнтів, пристосувавши їх до нового, більш
вимогливого операційного середовища, зіграла ключову роль у підтримці високої якості кредитного портфеля. Це разюче відрізняється від
ситуації на тих ринках, що характеризуються
дуже великими обсягами проблемних кредитів, у тому числі в секторі малого і середнього
підприємництва. Іноді складалося враження,
що банківські установи своєю поведінкою, скоріше, збільшували вірогідність банкрутства,
ніж допомагали підприємствам оговтатися від
економічних потрясінь і стати міцнішими.
Ми не лише надаємо кредити. Своїм бізнес-клієнтам ми пропонуємо широкий спектр інших
банківських послуг, таких як розрахунково-касове обслуговування, внутрішні та міжнародні
грошові перекази, зарплатні проекти, POSтермінали та платіжні й кредитні картки. Застосовуючи суворий підхід до фінансового аналізу,
ми сприяємо, наскільки можемо, підвищенню
фінансової обізнаності наших клієнтів, вдосконаленню фінансового обліку в їхніх справах. Ці
послуги покликані допомогти нашим бізнес-клієнтам працювати більш ефективно та офіційно,
а отже, сприяти зміцненню реальної економіки
та банківського сектора в цілому. У цьому сенсі
ПроКредит більше фокусується на клієнті в цілому, ніж на продажі окремого продукту. Наші
співробітники та наші відділення стають більш
спеціалізованими та краще оснащеними, здатними задовольнити потреби різних клієнтських
сегментів.
Сьогодні традиційне «мікрофінансування» вже
не є центром нашої уваги у тій мірі, в якій це
було в минулому. У більшості країн, де ми працюємо, мінімальна сума кредиту для бізнесклієнтів становить 2 тис. доларів США/євро,
оскільки ми переконалися, що нижче цього
рівня існує настільки широкий доступ до кредитів, пропонованих постачальниками послуг
споживчого кредитування, що для багатьох
клієнтів «надлишок» став більшою проблемою,
ніж «доступ». Таким клієнтам ми вважаємо за
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краще пропонувати не кредити, а депозитні рахунки та інші банківські послуги.
Ми вимірюємо наш вплив на розвиток підприємств, з якими ми працюємо, не тільки кількістю наданих їм кредитів, а й їхньою економічною, соціальною й екологічною стійкістю,
стабільністю та якістю доходів родин і окремих
громадян, зменшенням уразливості домашніх
господарств, оскільки люди роблять заощадження, а також якістю роботи нашого персоналу та нашим внеском у активне просування
прозорих фінансових установ.

ву увагу ми приділяємо роботі із власниками, окремими громадянами й родинами, які
пов’язані з нашою цільовою групою дрібних,
малих та середніх підприємств. ПроКредит
банки пропонують прості ощадні рахунки та
приділяють чималу увагу підвищенню фінансової грамотності широких верств населення.
Крім депозитів ми надаємо своїм клієнтам повний спектр стандартних роздрібних банківських послуг. У 2011 році саме стабільність надійної депозитної бази допомогла установам
групи ПроКредит забезпечити високий рівень
ліквідності.

Завдяки нашим цілеспрямованим зусиллям
сприяти розвитку культури заощаджень у країнах, де ми працюємо, ми створили міцну депозитну базу. Депозитні продукти ПроКредит
банків призначені для широкого кола клієнтів
із низькими та середніми доходами. Особли-

Група ПроКредит дотримується досить простої
моделі ведення бізнесу — надання банківських
послуг широкому колу підприємств і звичайним
людям, які мешкають та працюють поруч із нашими відділеннями. Наші банки відзначаються
прозорістю та низькими ризиками. Ми не надто
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залежимо від ринків капіталу і не використовуємо складних фінансових продуктів. Більше
того, наші співробітники прекрасно підготовлені й легко адаптуються до непростих реалій, а
значить, здатні надати кваліфіковані рекомендації, які можуть знадобитися як у нелегкі, так і
в добрі часи. Незважаючи на кризу на світових
фінансових ринках, результати діяльності групи вирізняються відчутною стабільністю: ми закінчили 2011 рік із гарною ліквідною позицією,
комфортним рівнем достатності капіталу, ризиком кредитного портфеля (кредити, прострочені більш ніж на 30 днів) на рівні 3,8% та рентабельністю власного капіталу на рівні 10,4%.
Зважаючи на дуже складну макроекономічну
ситуацію у більшості країн, де ми працюємо, це
хороший результат.
Наші акціонери завжди дотримувалися консервативного, перспективного підходу до розвитку
бізнесу, намагаючись знайти золоту середину
між загальною метою розвитку, тобто підтримкою якомога більшої кількості малих підприємств і дрібних вкладників, та досягненням комерційного успіху.
Міцну основу групі ПроКредит забезпечують
сильні акціонери на чолі з німецькою компанією ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, заснованою компанією IPC у 1998 році. ПроКредит
Холдинг — це акціонерне товариство, акціями
якого володіють інвестори як державного, так
і приватного сектора. До акціонерів-представників приватного сектора належать, зокрема,
компанії IPC та IPC Invest (інвестиційний інструмент співробітників IPC і групи ПроКредит),
нідерландський фонд DOEN, американський
пенсійний фонд TIAA-CREF, фонд мікрофінансування Омідьяр-Тафтс і швейцарський інвес-

тиційний фонд responsAbility. Серед акціонерів
ПроКредит Холдингу, які представляють державний сектор, — німецька KfW Bankengruppe
(банківська група KfW), Міжнародна фінансова
корпорація (одна з організацій Групи Всесвітнього банку, що здійснює інвестиції в приватному секторі), нідерландський банк розвитку
FMO, бельгійська інвестиційна компанія для
країн, що розвиваються, BIO і французька компанія для інвестицій і просування економічного співробітництва PROPARCO. Група також
має стабільну підтримку в особі Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Комерцбанку, наших міноритарних акціонерів у
Східній Європі та Міжамериканського банку
розвитку в Латинській Америці. Завдяки міцній
підтримці з боку акціонерів та інших партнерів
група ПроКредит закінчила рік із коефіцієнтом
достатності капіталу на рівні 15%, що свідчить
про впевненість останніх у групі.
ПроКредит Холдинг не лише забезпечує дочірні
компанії необхідним акціонерним капіталом, а
й визначає стратегію розвитку ПроКредит банків, призначає вище керівництво та надає підтримку в усіх ключових сферах діяльності. Холдинг забезпечує запровадження на рівні групи
корпоративних цінностей, провідних методів
банківської діяльності та принципів управління
ризиками згідно з новою Базельською угодою
про достатність капіталу. Група веде свою діяльність, керуючись чітко визначеними регулятивними нормами Федерального управління з
фінансового нагляду Німеччини (BaFin).
Особливу увагу ПроКредит Холдинг і група ПроКредит приділяють управлінню персоналом.
Застосовувана нами концепція «банк-сусід»
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стосується не лише наших цільових клієнтів і
того, як ми їх залучаємо. Вона також визначає,
як ми маємо працювати з нашими співробітниками і як заохочувати їх працювати із клієнтами. Міцність наших відносин із клієнтами
і надалі залишатиметься головною складовою
ефективної роботи й досягнення стабільних
результатів. Тому у 2011 році ми надавали особливого значення методам залучення та підготовки персоналу. Продовжує функціонувати
шестимісячна стипендійна програма підготовки молодих спеціалістів «Young Banker», котру
всі ПроКредит банки пропонують потенційним
співробітникам. Це символізує нашу прихильність до справи підготовки фахівців у всіх країнах, де ми працюємо.
Відповідальний підхід до концепції «банксусід» вимагає децентралізованого прийняття рішень, а отже, розсудливого та творчого
ставлення до справи від усіх співробітників, а
особливо від керівників відділень. У своїй щоденній діяльності ми керуємося принципами
відкритого спілкування, прозорості та професіоналізму, які вважаємо нашими основними
корпоративними цінностями. Саме тому підбір і підготовка відданого персоналу є запорукою нашого успіху. Ми дотримуємося корпоративної культури, що сприяє професійному
розвитку наших співробітників, виховує в них
почуття глибокої особистої й соціальної відповідальності.
Ключову роль у навчанні персоналу відіграє
ПроКредит Академія, розташована в Німеччині. Співробітники з високим потенціалом від
кожної з установ групи проходять в ній навчання за програмою «ПроКредит Банкір». Крім
інтенсивної технічної підготовки в рамках цієї
програми, розрахованої на три роки, студенти
отримують можливість вивчати такі предмети,

як антропологія, історія, філософія й етика,
зануритися у полікультурне навчальне сере
довище. Надаючи знання з багатьох дисциплін,
ми ставимо собі за мету забезпечити нашим
майбутнім менеджерам можливість розвивати
погляди на навколишній світ, удосконалювати свої комунікаційні та управлінські навички.
Професійному розвитку менеджерів середньої
ланки на місцевому рівні сприяє навчання у
двох регіональних академіях групи — в Латинській Америці (Колумбія) та Східній Європі (для
наших африканських та східноєвропейських
колег).
Стратегія діяльності групи на 2012 рік вимагає
консолідації тих величезних зусиль, які впродовж останніх двох років були спрямовані на
зміцнення наших установ та наших стосунків
з клієнтами. Ми і далі розширюватимемо свою
діяльність як «домашнього банку» для дрібних
та малих підприємств, який пропонує пристосовані до їхніх потреб кредити та інші банківські послуги. У той самий час ми продовжуватимемо збільшувати швидкість та покращувати
зручність обслуговування всіх наших клієнтів.
У 2012 році ми розпочнемо діяльність ПроКредит Банку в Німеччині та переведемо групу під
нагляд німецьких Федеральних контролюючих
органів — Федерального управління з фінансового нагляду Німеччини та Бундесбанку. Група
ретельно упорядкувала свої системи звітності
та управління ризиками на предмет відповідності вимогам німецьких нормативних актів
у сфері регулювання банківської діяльності
(Закон про кредитну справу), тож є добре підготовленою. Та все ж реалізація цього плану в
усіх його аспектах потребуватиме нашої уваги.
Незмінним нашим пріоритетом залишатиметься подальший розвиток персоналу. Разом ми
прагнемо і надалі посилювати вплив на розвиток та підвищувати комерційний успіх групи.
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ПроКредит у Східній Європі

Представлений в 11 країнах Східної Європи,
ПроКредит є провідним постачальником банківських послуг дрібному, малому та середньому бізнесу і позиціонує себе як «домашній
банк для малого бізнесу» в регіоні. ПроКредит
банки надають прозорі та професійні послуги
високого рівня усім своїм клієнтам — звичайним людям, які мешкають і працюють поруч із
ПроКредит відділеннями, яких у Східній Європі
налічується 475.
У 2011 році загальна економічна ситуація у більшості південно- та східноєвропейських країн,
де працює ПроКредит, продовжувала залишатися складною, особливо в останньому кварталі року, на тлі глибокого занепокоєння щодо
економічного майбутнього Греції та єврозони.
Збільшення ВВП та зростання банківського
сектора у більшості Балканських країн, що належать до Південно-Східної Європи, було дуже
помірним. Лише у Сербії та Албанії зростання
банківського сектора перевищило 5%. У таких
країнах, як Вірменія, Грузія, Молдова й Україна, зріс до 4–5% ВВП. У Грузії досить жвавим
було зростання банківського сектора. Доля
проблемних кредитів (тобто кредитів, прострочених більш ніж на 90 днів) у банківському секторі також залишалася стійкою, і на більшості
ринків, де працює ПроКредит, перевищувала
10%. Багато західних банківських груп зменшували в регіоні зважені за ризиком активи
завдяки більш жорстким нормативам достатності капіталу. Загалом, 2011 рік відзначався
обмеженими державними видатками, низькою
довірою споживачів та слабкою інвестиційною
активністю в секторі малого та середнього
бізнесу. Схожі перспективи чекають на нас у
2012 році, оскільки ймовірність сприятливих
змін економічної кон’юнктури в єврозоні, які
могли б дати поштовх до зростання в регіоні,
залишається вкрай низькою. Насправді, якщо
брати ширше, то на фоні все ще вразливої економіки ПроКредит банки грають дуже важливу
роль, оскільки наші клієнти та фінансові ринки,
на яких ми працюємо, пристосовуються до нової економічної реальності в регіоні.
Для фінансових секторів, у яких ми працюємо,
ПроКредит банки були уособленням послідовності, вправного управління ризиками та високого рівня фінансової прозорості впродовж
останніх неспокійних років. ПроКредит банки
запам’яталися тим, що продовжували стабільно і з усією відповідальністю надавати кредити
заради підтримки малих підприємств, тоді як
банківський сектор у цілому відзначався обмеженістю та мінливістю.
Для наших бізнес-клієнтів ПроКредит банки
залишаються надійним та відповідальним парт-

нером. Ми спеціалізуємося на обслуговуванні
дрібних, малих та середніх підприємств, оскільки саме ці клієнти є ключовими для розвитку
економіки і створення робочих місць. Наш підхід засновується на розбудові міцних взаємовідносин із клієнтами та ґрунтовному розумінні
їхньої діяльності.
В умовах сьогодення ми підтримуємо наших
бізнес-клієнтів за допомогою розважливого
розвитку бізнесу та дієвого розрахунково-касового обслуговування. Беручи до уваги слабкий інвестиційний клімат у 2011 році, ми приділяли особливу увагу дієвим інструментам
поповнення обігових коштів — кредитним лініям та овердрафтам. Ми працюємо з кожним
клієнтом щодо визначення його кредитоспроможності, в основі якої лежить здатність погашати борг навіть у мінливі часи.
Наприкінці 2011 року поточний кредитний
портфель 11 ПроКредит банків у Східній Європі становив 2,9 млрд євро (збільшившись на
7,2% з кінця 2010 року). Особливо суттєвим,
на 14,1%, було зростання у ключовому для нас
сегменті малих підприємств (тобто бізнес-клієнтів, кредитоспроможність яких складає від
30 до 150 тис. євро). Загалом, у регіоні ми маємо близько 321 тис. бізнес-клієнтів. Наші співробітники демонструють проактивний підхід
до залучення нових клієнтів і обслуговування
існуючих. Наша діяльність із кредитування має
на меті, зокрема, плекання місцевих галузей
виробництва й обслуговування та включає
надання сільськогосподарських кредитів. Ми
щиро прагнемо підтримати цей сектор, знехтуваний іншими банками, але життєво важливий для забезпечення зайнятості та соціальної
згуртованості поза межами головних міських
районів.
Клієнтів, які зіткнулися із труднощами, ми підтримуємо, зокрема, шляхом реструктуризації,
щоб запобігти можливому банкрутству. Ґрунтовне розуміння діяльності наших клієнтів дозволяє нам, у разі необхідності, відповідним
чином адаптувати графіки погашень, якщо
структура продажів компанії зазнала істотних
змін. Для ПроКредит банків у Східній Європі це
означає відносно низькі показники прострочених та списаних кредитів у порівнянні з банківським сектором в цілому. Східноєвропейські
банки завершили 2011 рік із ризиком портфеля (кредити, прострочені більш ніж на 30 днів)
на рівні 4,2% (кредити, прострочені більш
ніж на 90 днів, досягли 3,1%). Доля списаних
кредитів групи в регіоні склала 1,4% від кредитного портфеля. В цьому сенсі ПроКредит
продовжує доводити, що завдяки відповідальному підходу до кредитування, в основі якого
лежить всебічна оцінка реального становища
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підприємства, можна досягти високого рівня
фінансової стабільностіLibya
як для клієнтів, так і
для банку.
Та все ж ПроКредит банкам довелося зміцнювати свої структури зі стягнення списаної та
проблемної заборгованості. Із настанням фінансової кризи дуже чітко проявилися слабкі
сторони законодавства більшості країн регіону
щодо підтримки банків у реалізації зареєстрованих у відповідному порядку предметів застави. Кінцевий успіх та можливість своєчасно
вжити заходів для стягнення заборгованості
будуть важливим чинником визначення готовності банків розширювати фінансування малого та середнього бізнесу у майбутньому.
Для наших приватних клієнтів ПроКредит
банки у ці бурхливі часи також є символом
стабільності та прозорості. Вже багато років
ПроКредит приділяє чималу увагу розвитку
культури заощаджень, оскільки відкладання
грошей може захистити клієнтів від мінливості
долі (слід зауважити, що відношення депозитів
до ВВП у східноєвропейських країнах і досі залишається набагато нижчим, ніж у західноєвропейських).

Jordan роздрібні банМи пропонуємо прості й надійні
ківські
послуги,
надаємо
перевагу Saudi
прозорому,
Arabia
Egypt
прямому спілкуванню, що має вирішальне значення для плекання довіри клієнтів. Ми розуміємо, що наші клієнти хочуть мати достовірну інформацію про можливості заощадження,
викладену простою і зрозумілою мовою, що
вони бажають у будь-який момент мати доступ
до своїх грошей, а також одержувати зручне
та кваліфіковане операційне обслуговування.
Наш досвід підтверджує, що клієнти цінують
сповідуваний нами прозорий і відповідальний
підхід.

Переважну більшість своїх кредитних операцій ми фінансуємо за рахунок місцевих заощаджень. Відношення депозитів до кредитів у ПроКредит банках цього регіону наближається до
84%. У 2011 році нам не довелося покладатися
на мінливі ринки капіталу для залучення коштів: упродовж року наші банки зберігали високу ліквідність, вартість залучених грошових
коштів зменшилася.
Намагаючись заглянути наперед, ПроКредит
банки вважають за потрібне не лише пропонувати ощадні послуги, продовжувати дотриму-

Kuwait
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ватися дуже консервативного підходу до споживчих кредитів для приватних клієнтів, а й
розширювати можливості надання зручних банківських послуг, таких як електронний банкінг
та договірне списання, а також видавати відповідальні кредити на поліпшення житлових умов,
підвищення енергетичної ефективності та інші
цілі, що сприяють зміцненню сімейних активів.
Для своїх співробітників ПроКредит банки пропонують унікальні можливості для професійного розвитку й отримання задоволення від
роботи, чому сприяють наша стійка клієнтоорієнтованість, культура відкритого спілкування і
надзвичайна прихильність до навчання персоналу. Що ж стосується діяльності з інституціонального будівництва, то східноєвропейські
ПроКредит банки передусім зосереджувалися на тих заходах щодо покращення якості та
ефективності наших послуг, початок яким було
покладено у 2010 році.
Саме завдяки персоналу ПроКредит Банк є
стабільним та практичним банківським партнером для кожного. Група ПроКредит робить
вагомий внесок у досягнення високих стандар-

тів набору та розвитку персоналу. Шестимісячна стипендійна програма підготовки молодих
спеціалістів «Young Banker», яку впроваджують
усі ПроКредит банки в регіоні, швидко стала
відомою та інноваційною умовою набору банківського персоналу у багатьох країнах завдяки своєму особливому акцентові не тільки на
широкій технічній підготовці, а й на індивідуальній етиці та відповідальності банківського
сектора щодо сприяння стійкому економічному
розвитку.
На додаток до міжнародної академії у Німеччині ми маємо східноєвропейську академію, що
розташована в місті Скоп’є, Македонія, — її діяльність націлена на підвищення кваліфікації
керівників середньої ланки. Регіональна академія є важливим каналом для організації оперативної та узгодженої взаємодії регіонів, який
допомагає нам вирішувати завдання сьогодення. Інвестування в персонал — незмінний принцип, який продовжуватиме відігравати ключову роль у нашому підході до ведення справ.
Кваліфікована, цілеспрямована, професійна
команда є запорукою нашого тривалого успіху
на теренах Східної Європи.
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Назва

Загальна інформація*

Контактна інформація

ПроКредит Банк
Албанія

Заснований у жовтні 1998 року
40 відділень
24 658 кредитів/178 млн євро
180 000 депозитних рахунків/232 млн євро
635 співробітників

Юридична адреса: Rr. Dritan Hoxha. Nd.
92, H.15, Njesia Bashkiake Nr. 11, Tirana
P.O. Box 1026
Tel./Fax: +355 4 2 389 300 / 22 33 918
info@procreditbank.com.al
www.procreditbank.com.al

ПроКредит Банк
Вірменія

Заснований у грудні 2007 року
11 відділень
5 613 кредитів/48 млн євро
20 733 депозитних рахунки/22 млн євро
284 співробітники

105/1 Teryan St., area 11
0009 Yerevan
Tel./Fax: + 374 10 514 860 / 853
info@procreditbank.am
www.procreditbank.am

ПроКредит Банк
Боснія і Герцеговина

Заснований у жовтні 1997 року
30 відділень
17 427 кредитів/126 млн євро
82 722 депозитних рахунки/108 млн євро
425 співробітників

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

ПроКредит Банк
Болгарія

Заснований у жовтні 2001 року
83 відділення
33 337 кредитів/586 млн євро
217 586 депозитних рахунків/437 млн євро
1 391 співробітник

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

ПроКредит Банк
Грузія

Заснований у травні 1999 року
61 відділення
43 968 кредитів/316 млн євро
435 440 депозитних рахунків/238 млн євро
1 525 співробітників

154 D. Agmashenebeli Ave.
0112 Tbilisi
Tel./Fax: +995 32 220 22 22 / 220 22 23
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

ПроКредит Банк
Косово

Заснований у січні 2000 року
63 відділення
85 656 кредитів/517 млн євро
426 851 депозитний рахунок/664 млн євро
1 071 співробітник

16 Mother Tereze Boulevard
10000 Prishtina
Tel./Fax: +381 38 555 777 / 248 777
info@procreditbank-kos.com
www.procreditbank-kos.com

ПроКредит Банк
Македонія

Заснований у липні 2003 року
35 відділень
22 796 кредитів/164 млн євро
108 797 депозитних рахунків/144 млн євро
461 співробітник

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

ПроКредит Банк
Молдова**

Заснований у грудні 2007 року
23 відділення
11 177 кредитів/90 млн євро
45 831 депозитний рахунок/33 млн євро
540 співробітників

65 Stefan cel Mare Ave.
office 901, Chisinau
Tel./Fax: +373 22 836 555 / 273 488
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md

ПроКредит Банк
Румунія

Заснований у травні 2002 року
28 відділень
24 541 кредитів/192 млн євро
111 314 депозитних рахунків/159 млн євро
783 співробітники

62-64 Buzesti St., Sector 1
011017 Bucharest
Tel./Fax: +40 21 201 6000 / 305 5663
headoffice@procreditbank.ro
www.procreditbank.ro

ПроКредит Банк
Сербія

Заснований у квітні 2001 року
62 відділення
79 403 кредитів/532 млн євро
282 248 депозитних рахунків/274 млн євро
1 315 співробітників

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

ПроКредит Банк
Україна

Заснований у січні 2001 року
40 відділень
14 478 кредитів/176 млн євро
133 857 депозитних рахунків/147 млн євро
1 337 співробітників

107a Peremohy Ave.
03115 Kyiv
Tel./Fax: +380 44 590 10 00/01
info@procreditbank.com.ua
www.procreditbank.com.ua

Показники цього розділу зібрані на основі фінансової та операційної звітності згідно із загальноприйнятими в групі
стандартами. Вони можуть відрізнятися від показників, поданих у звітах банків згідно з місцевими принципами бухгалтерської звітності.
** Без врахування даних фінансової компанії ПроКредит Молдова.
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Наші клієнти

Ганна та Сергій Литвини,
власники магазину виробів
декоративно-прикладного
мистецтва «Лоза і кераміка»

Уродженець Черкаської області, що входить
до складу Центральної України, Сергій Литвин
багато років віддав армії та харчовій промисловості, перш ніж зайнятися своєю нинішньою
справою. У тяжкі дев’яності він переїхав до Києва, де й зустрів майбутню дружину Ганну. Подружжя почало торгувати, доставляти різноманітні товари в усі регіони України.
Свій перший магазин керамічних виробів Ганна та Сергій відкрили у 2000 році. Наступного
2001 року вони почали виготовляти лозові меб
лі та торгувати штучними новорічними ялинками. У 2006 році подружжя налагодило виробництво штучних ялинок — справу, на яку сьогодні
припадає 70% сімейного бізнесу. Проте їм бракувало необхідного капіталу на придбання невеличкої вантажівки для транспортування продукції. Почувши про ПроКредит Банк, який
спеціалізується на обслуговуванні дрібних та
малих підприємств, Литвини подали заявку
на отримання кредиту на купівлю вантажівки.
Приємно вражені ефективністю роботи банку
та його надійністю, вони невдовзі почали здійснювати всі свої банківські операції саме через
ПроКредит Банк.
«Я продовжуватиму працювати з ПроКредит
банком, тому що дуже ціную його надійність
та якість роботи. Привітний та поінфор-

мований персонал завжди допомагає знайти
якнайкраще рішення для мого бізнесу».
Досить популярний магазин «Лоза і кераміка»
пропонує відвідувачам штучні та натуральні новорічні ялинки, керамічні вироби різних форм
і розмірів, а також виготовлені вручну якісні
меблі із лози. Особливо людним він стає напередодні Різдвяних свят, які, на думку багатьох,
краще за все проводити у кріслі-качалці біля
каміна, у колі сім’ї, з великим керамічним кухлем ароматного чаю та яскраво прикрашеною
новорічною ялинкою.
«Глина, з якою працювали людські руки,
зберігає позитивну енергію. Візьміть виріб з
кераміки, і ви одразу ж відчуєте його тепло.
На душі стає добре»,
розповідає Сергій.
За 11 років роботи у роздрібному бізнесі Сергію
та Ганні доводилося співпрацювати з багатьма
майстрами керамічного мистецтва, а декому
вони навіть допомогли здобути собі ім’я, стати
відомими митцями. Їхня зі смаком оформлена крамниця, що отримала низку нагород, не
буває порожньою. Сьогодні родинна справа
Литвинів забезпечує роботою 100 працівників.
У майбутньому подружжя планує розширяти
бізнес і переконане в тому, що ПроКредит Банк
допоможе з реалізацією цих амбіціозних планів.

Н а ш і клієнти

Богдан та Галина Слуки,
власники екологічно
чистих готелю та
ресторану
Коли Богдан Слука навчався у Львівському політехнічному інституті, він, мабуть, і гадки не
мав, що стане власником готелю та ресторану. Починав хлопець з ремонту двигунів, потім перебирав та збирав нові машини. За три
роки в армії він здобув репутацію «майстра на
всі руки», знання та вміння, які продовжують
служити йому добру службу і сьогодні. Проте
на той час він не планував відкривати власну
справу.
На початку 1990-х, коли Богдан зустрів Галину,
все змінилося: він виявив неабиякий інтерес
до підприємництва. Щойно молода дружина
відкрила власну крамницю в центрі Комарово
— невеличкого курортного містечка на Західній Україні, Богдан вирішив стати її партнером.
Їхній бізнес мав успіх, тож подружжя вирішило
відкрити готель і ресторан. Проте вони хотіли,
щоб це був екологічно чистий бізнес, а така
справа вимагає чималих інвестицій.
«Наша перша зустріч із ПроКредит Банком
відбулася у 2002 році, і з тих пір ми користуємося багатьма послугами банку. З часом
це партнерство лише міцнішало, а в світлі
викликів останнього часу банк проявив себе
як надійний партнер своїх клієнтів на багато
років».

Сонячні панелі, які Богдан та Галина встановили на даху свого готелю для нагріву води для
душу і басейну, були придбані завдяки кредиту, який ПроКредит Банк надав їм у 2008 році.
Давнішній прихильник екологічної чистоти,
ПроКредит Банк зрозумів потяг подружжя до
впровадження енергоефективних рішень. Ось
чому банк схвалив і наступний кредит — на
придбання додаткових панелей, які дозволять
обігрівати виключно за допомогою сонячних
панелей увесь готель.
«За чотири роки я повернув 80% початкової
вартості встановлення сонячних панелей.
Вважаю, що це прекрасна інвестиція, особ
ливо якщо взяти до уваги зростання цін на
енергоносії. Крім того, ми маємо думати про
наступні покоління, які будуть жити тут
після нас».
Богдан та Галина з ентузіазмом керують готелем та рестораном, вважаючи своїм обов’язком
піднімати рівень екологічної свідомості людей
і доводити, що «зелений бізнес» — це добрий
бізнес. До того ж вони забезпечують роботою
30 штатних працівників і тим самим вносять
певний вклад у добробут міста.
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Сергій Блажевський,
власник яблуневого
саду

Отримавши в 1983 році диплом агротехніка,
Сергій Блажевський працював у цій сфері в багатьох європейських країнах, перш ніж заснувати в 2007 році власне сільськогосподарське
підприємство у рідному Макарівському районі,
що на Київщині. Завдяки наполегливій праці,
глибоким технологічним знанням та стійкій,
чітко визначеній стратегії ведення бізнесу Сергій перетворив «Пашківський сад» на добре відоме сільськогосподарське підприємство.
«Я започаткував власний бізнес, керуючись
добрими порадами та маючи власний досвід роботи за кордоном і знання технологій. Почали ми з того, що посадили 23 000
яблуневих дерев на восьми гектарах землі, а
один гектар засадили 2 000 грушевих дерев.
У цю справу я вклав усі свої гроші — ризик був
величезним».
Зараз бізнес Сергія можна вважати міцним,
прибутковим і стабільним. Його сад незабаром
займатиме 40 гектарів. Про послуги ПроКредит
Банку Сергій дізнався у 2009 році, коли дослід
жував пропозиції банківських установ в Інтернеті. Ознайомившись зі спектром корисних
послуг ПроКредит Банку для малих та середніх
підприємств, він зрозумів: саме це йому по-

трібно. Над усе чоловік цінує те, що спеціаліст з
обслуговування бізнес-клієнтів ставить багато
запитань, і це допомагає йому більш ефективно
управляти своїми фінансами. Підприємець уже
отримав три кредити: два на купівлю яблуневих
дерев, у тому числі нових сортів, і один на диверсифікацію бізнесу, оскільки вирішив вирощувати та переробляти полуницю.
Сергій дуже високої думки про свої стосунки
з персоналом банку. Дуже цінує він і послуги
електронного банкінгу, завдяки якому може
здійснювати платежі та переказувати кошти
безпосередньо зі свого офісу, без необхідності
їхати до відділення в обласний центр.
«Ми разом розбудовували наші відносини
впродовж останніх трьох років. Співробітники ПроКредит Банку чудово розуміють мене
та конкретні потреби мого бізнесу».
Надання фінансових послуг, пристосованих до
потреб таких фермерів, як Сергій, ПроКредит
Банк зробив пріоритетною метою своєї діяльності. Завдяки тісній співпраці банк та сільськогосподарські підприємства можуть зробити неабиякий внесок у розвиток України в цій галузі.

Н а ш і клієнти

Сергій Поровський,
власник ощадного рахунку
Сергій Поровський народився у місті Рівне, що
на північному заході України, закінчив університет із дипломом гідроенергетика. Через рік
роботи за спеціальністю в Харкові він отримав
грант у Таксонському університеті в Сполучених Штатах, де мав нагоду працювати з провідними спеціалістами в сфері раціонального використання природних ресурсів та експертами
з питань зміни клімату. У 2005 році Сергій отримав ступінь магістра і повернувся в Україну.
Після кількох років роботи консультантом у компанії «Ернст енд Янг» Сергій вирішив пов’язати
свою професійну діяльність з компанією «C6»
— спільним англо-російським підприємством,
яке вбачає свою місію у зменшенні викидів
парникових газів в Україні та Росії. Розпочавши
кар’єру як консультант-фрілансер, він зрештою
став офіційним представником компанії в Україні. Навесні 2006 року чоловік почав шукати
надійний банк для себе та своєї родини, тож
ознайомився з умовами надання послуг та продуктами багатьох банківських установ. Вибір
дався йому легко: ПроКредит мав у своєму арсеналі всі необхідні послуги щодо особистих та
виробничих фінансів. Наразі подружжя Поровських та їхні маленькі сини мають ощадні рахунки у ПроКредит Банку, сім’я отримує на свої
карткові рахунки соціальні виплати на дітей.

«Настільки високого рівня обслуговування
та стійкого підходу я не очікував від жодного
банку в Україні. Сьогодні у нас банків чимало,
але такі тісні стосунки зі своїми клієнтами
підтримує лише ПроКредит».
Жити у відповідальний спосіб та дбати про світ,
у якому ростуть його діти, — це для Сергія не
пусті слова. Він і його дружина Юлія твердо переконані, що бути успішним не є завадою для
того, аби бути відповідальним. Сьогодні Сергій
як радник з питань розвитку бізнесу працює
над програмою «Подолання бар’єрів на шляху
зменшення викидів парникових газів через підвищення енергоефективності системи централізованого теплопостачання», що впроваджується в рамках Програми розвитку Організації
Об’єднаних Націй в Україні.
Сергій переконаний, що екологічну обстановку в його рідній країні можна покращити, якщо
над цим почне працювати команда відданих
справі професіоналів. ПроКредит Банк, на думку чоловіка, заслуговує на те, щоб увійти до
складу такої команди.
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Фінансова звітність
Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк» Фінансова звітність
За рік, що закінчився 31 грудня 2011 року
Разом зі звітом незалежних аудиторів

Ф ін а н сов а звітні с т ь
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Примітки на сторінках 52-91 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

Ф ін а н сов а звітні с т ь
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Звіт про прибутки та збитки
За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.

В тисячах доларів США
Примітка
2011 р.
2010 р.
Процентні доходи
28
49 263
47 304
Проценті витрати
28
(13 774)
(21 171)
Чисті процентні доходи		
35 489
26 133
			
Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам
35
(12 727)
(8 483)
Чисті проценті доходи після вирахування резерву під зменшення корисності кредитів 		
22 762
17 650
			
Комісійні доходи
29
9 598
7 807
Комісійні витрати
29
(1 421)
(1 188)
Чисті комісійні доходи		
8 177
6 619
			
Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою		
1 133
1 215
Нереалізовані доходи/(збитки) від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу		
160
Прибутки мінус збитки від курсових різниць		
(174)
33
Результат торгових операцій		
1 119
1 248
			
Інші операційні доходи		
376
386
Адміністративні та інші операційні витрати
30
(28 860)
(32 247)
Прибуток / (збиток) до оподаткування		
3 574
(6 344)
			
(Витрати)/ пільги з податку на прибуток
31
(695)
290
Прибуток / (збиток) за рік		
2 879
(6 054)
			

Звіт про сукупний дохід за рік
За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.

В тисячах доларів США
Примітка
2011 р.
2010 р.
Прибуток / (збиток) за рік		
2 879
(6 054)
Курсова різниця при перерахунку в іноземну валюту		
(102)
41
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для продажу
36
(85)
85
Відстрочений податок стосовно резерву переоцінки цінних паперів, наявних для продажу
21
(21)
Інший сукупний (збиток) / прибуток за рік		
(166)
105
			
Всього сукупний прибуток / (збиток) за рік		
2 713
(5 949)

Примітки на сторінках 52-91 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Звіт про зміни капіталу

За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.

В тисячах доларів США

Примітка

Залишок на 1 січня 2010 р.
Всього сукупний прибуток / (збиток)
за рік
Збільшення капіталу
Залишок на 31 грудня 2010 р.
Всього сукупний прибуток / (збиток)
за рік
Залишок на 31 грудня 2011 р.

45

Статутний
капітал

Емісійний
дохід

(Дефіцит)
/ нерозподілений
прибуток

Резерв
курсових
різниць

Резерв
переоцінки
цінних
паперів,
наявних для
продажу

Інші
резерви

Всього
капіталу

28 428

97

(710)

(13 663)

-

10 256

24 408

54

1

(6 054)

41

64

(55)

(5 949)

8 989

-

-

-

-

-

8 989

37 471

98

(6 764)

(13 622)

64

10 201

27 448

(132)

(1)

2 879

(102)

(64)

133

2 713

37 339

97

(3 885)

(13 724)

-

10 334

30 161

Примітки на сторінках 52-91 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Звіт про рух грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.

В тисячах доларів США
Примітка
2011 р.
2010 р.
Грошові потоки від операційної діяльності			
Проценти отримані 		
50 786
46 594
Проценти сплачені 		
(14 553)
(21 452)
Комісійні отримані		
9 599
7 804
Комісійні сплачені		
(1 421)
(1 188)
Дохід від торгових операцій з іноземною валютою		
1 133
1 216
Інші операційні доходи		
222
167
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені		
(16 486)
(17 868)
Адміністративні та інші операційні витрати сплачені		
(10 702)
(11 978)
Грошові потоки від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов’язаннях		
18 578
3 295
			
Чисті зміни в операційних активах та зобов’язаннях			
Залишки обов’язкових резервів		
(8 911)
1 571
Заборгованість інших банків		
(22 861)
32 181
Кредити та аванси клієнтам		
7 937
14 554
Інші активи		
695
(229)
Кошти клієнтів		
17 977
25 608
Інші зобов’язання		
(46)
9
Чисті грошові потоки від операційної діяльності		
13 369
76 989
			
Грошові потоки від інвестиційної діяльності			
Придбання інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу		
(3 033)
Надходження від продажу фінансових інвестицій, наявних для продажу		
3 000
Придбання приміщень та обладнання
37
(1 203)
(1 534)
Надходження від продажу приміщень та обладнання		
344
88
Придбання нематеріальних активів
38
(220)
(84)
Чисті грошові кошти отримані від / (використані в) інвестиційній діяльності		
1 921
(4 563)
			
Грошові потоки від фінансової діяльності			
Надходження від випущених боргових цінних паперів		
12 551
Погашення випущених боргових цінних паперів		
(4 125)
Надходження від інших позикових коштів		
10 482
Погашення інших позикових коштів		
(36 056)
(74 651)
Чисті грошові кошти, використані в фінансовій діяльності		
(13 023)
(78 776)
			
Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		
274
282
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів		
2 541
(6 068)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		
25 440
31 508
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
32
27 981
25 440

Примітки на сторінках 52-91 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.
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Примітки до фінансової звітності
31 грудня 2011 р.
(в тисячах дол. США, якщо не зазначено інше)
A. Основа подання фінансової звітності
1. Відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності
«ПроКредит Банк» (далі – «Банк») складає фінансову звітність
у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). Фінансова звітність Банку за рік, що закінчився
31 грудня 2011 р., складена у відповідності до МСФЗ, опублікованих РМСБО та органом-попередником. Крім цього, Банк застосував інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретації
міжнародних 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 сьогодні Банк є публічним акціонерним товариством згідно із законодавством України. Спочатку Банк був заснований у формі
закритого акціонерного товариства під назвою «Мікрофінансовий банк» і був зареєстрований Національним банком України
(«НБУ») 28 грудня 2000 р., 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 товариства» 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 закритого акціонерного товариства. Безпосередньою материнською компанією і контролюючою стороною Банку є «ПроКредит Холдинг АГ» (у 2010 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 території України з метою отримання прибутку та сприяння соціальноекономічному розвитку України. Банк здійснює свою діяльність
на підставі банківської ліцензії №195, виданої Національним
банком України 29 січня 2001 р. та перевиданої Національним
банком України 13 жовтня 2011 р., а також на підставі загальної
ліцензії на здійснення валютних операцій №195 від 13 жовтня
2011 року.
Банк має 40 (2010 р.: 40) відділень 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

Україна продовжує проводити економічні реформи і розвивати свою законодавчу, податкову та нормативно-правову базу
згідно з вимогами ринкової економіки. Майбутня стабільність
української економіки значною мірою залежить від цих реформ
та змін, а також ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, застосовуваних урядом.
Українська економіка чутлива до спадів ринку та зниження темпів економіки, що відбуваються у світі. У 2011 році Уряд України
продовжив вживати заходів, спрямованих на підтримку економіки з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи.

В результаті цих зусиль можна побачити деякі ознаки відновлення, хоча все ще існує невизначеність стосовно подальшого
економічного зростання, можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу.
Крім цього, фактори, що включають зниження ліквідності та
прибутковості компаній і збільшення числа випадків неплатоспроможності компаній та фізичних осіб, вплинули на спроможність позичальників Банку погашати заборгованість перед Банком. У випадку, коли така інформація наявна, Банк відобразив
переглянуті оцінки очікуваних майбутніх 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 вищезазначених сферах може мати негативний вплив на результати 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 керівництва, які необхідно здійснити в ході складання фінансової звітності.
Всі оцінки та припущення, які вимагаються згідно з МСФЗ, являють собою оцінки, здійснені у відповідності до відповідних
стандартів. Оцінки та судження визначаються постійно і ґрунтуються на минулому досвіді та інших чинниках, включаючи
очікування стосовно майбутніх подій, і вважаються доцільними
в умовах, що склались.
Облікова політика і судження керівництва стосовно певних статей є особливо критичними для результатів Банку та фінансового стану у зв’язку з їх суттєвістю. Це стосується таких позицій:
Резерв під зменшення корисності кредитів
Банк регулярно здійснює аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності. Банк використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності
в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів і
відсутній достатній обсяг історичних даних про аналогічних позичальників. Банк оцінює зміни майбутніх грошових потоків,
пов’язаних з активом, на основі даних спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань
позичальниками або зміну національних економічних умов,
що можуть призвести до невиконання зобов’язань за активами. Керівництво використовує оцінки, засновані на історичних
даних про збитки стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення
корисності за групами кредитів і дебіторської заборгованості.
Виходячи з наявного досвіду, Банк використовує своє судження
при коригуванні даних спостережень стосовно групи кредитів
або дебіторської заборгованості для відображення поточних
обставин.
Більш детальна інформація про облікову політику Банку стосовно резервування збитків за кредитами наведена у Примітці
13 та Примітці 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.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли
існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Для визначення
суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, використовують судження, виходячи з ймовірних строків та
розміру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також майбутньої стратегії податкового планування.
Первісне визнання операцій зі зв’язаними сторонами
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції зі зв’язаними
сторонами. МСБО (IAS) 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою вартіс-
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тю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того
щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими
або неринковими процентними ставками, використовуються
професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Зокрема, зв’язані
сторони Банку включають такі підприємства як міжнародні фінансові установи. Кредити, що надаються такими установами в
країнах, що розвиваються, надаються за нижчими процентними ставками ніж кредити, що надаються комерційними організаціями. З іншого боку, кредитування цими установами може
розглядатись як особливий ринок, оскільки ці ставки застосовуються до всіх підприємств, що отримують кредити від міжнародних фінансових установ. Виходячи з цього, при первісному
обліку цих кредитів прибуток не визнавався. Умови операцій зі
зв’язаними сторонами наведені у Примітці 53.
Безперервно діюче підприємство
Керівництво Банку здійснило оцінку можливості Банку продовжувати безперервну діяльність і отримало задовільні докази
того, що Банк має ресурси, необхідні для продовження діяльності в осяжному майбутньому. Крім цього, керівництву невідомо про будь-які суттєві невизначеності, що можуть поставити
під сумнів можливість Банку продовжувати безперервну діяльність.
5.

Зміни в обліковій політиці

Стандарти, поправки та інтерпретації, що набувають чинності з
1 січня 2011 р. або після цієї дати
Наступні поправки до стандартів чи інтерпретації були опубліковані РМСБО у 2010 році або раніше та набувають чинності для
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2011 р. або після цієї дати:
Поправки до МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: представлення» - «Класифікація прав на придбання додаткових
акцій»
Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Додаткові виключення для підприємств, що вперше застосовують МСФЗ»
Поправки до Інтерпретації IFRIC 14 «Передоплата за мінімальною вимогою до фінансування»
Поправки до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін»
Інтерпретація IFRIC 19 «Погашення фінансових зобов’язань
дольовими інструментами»
Жодна з зазначених поправок чи інтерпретацій не мала впливу
на фінансову звітність Банку.
У травні 2010 року РМСБО опублікувала «Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності». Більшість поправок
набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2011 р. або після цієї дати. Удосконалення стосуються
конкретних аспектів і не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.
Стандарти та інтерпретації, що були опубліковані, але ще не набули чинност
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» –
«Зміни до подання статей іншого сукупного доходу»
Поправки до МСБО (IAS) 1 набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2012 р. або після цієї
дати. Поправки змінюють групування статей, що подаються у
складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути рекласифіковані до складу прибутку або збитку в певний момент у
майбутньому (наприклад, у випадку припинення визнання активу або погашення), повинні подаватись окремо від статей, які
ніколи не будуть рекласифіковані. Поправки змінять подання
інформації, але не матимуть впливу на фінансовий стан або результати діяльності Банку.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо
оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не
вносить змін щодо визначення того, коли компанії зобов’язані
використовувати справедливу вартість, а надає вказівки щодо
оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ у тих випадках,
коли використання справедливої вартості потрібне або дозво-
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ляється відповідно до інших стандартів у складі МСФЗ. Стандарт
застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2013 р. або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється. Прийняття МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцінку
активів та зобов’язань Банку, що обліковуються за справедливою вартістю. Наразі Банк оцінює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на його фінансовий стан та результати діяльності.
Поправки до МСБО (IAS) 19 «Винагороди працівникам»
Поправки до МСБО (IAS) 19 «Винагороди працівникам» не матимуть жодного впливу на фінансову звітність Банку. Поправки
набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття» – «Залік фінансових активів і фінансових зобов’язань»,
поправки до МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»
– «Залік фінансових активів і фінансових зобов’язань»
Поправки до розкриття та подання фінансових інструментів
матимуть вплив на розкриття у фінансовій звітності інформації
про операції з похідними інструментами. Поправки набувають
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2013 р. або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» і подальші поправки
(поправки до МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 7)
У листопаді 2009 і 2010 років РМСБО опублікувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». Цей стандарт поступово замінить МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання
та оцінка». МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2015 р. або після цієї дати.
Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 вводить нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових інструментів. Зокрема, 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 призначених для торгівлі,
через інший сукупний дохід. Стосовно фінансових зобов’язань,
переоцінюваних через прибуток або збиток із використанням
можливості оцінки за справедливою вартістю, введено вимогу
щодо обліку змін справедливої вартості, обумовлених кредитним ризиком, у складі іншого сукупного доходу. Наразі Банк
оцінює вплив цього стандарту.
Стандарти, поправки чи інтерпретації, подані нижче, затверджені РМСБО / КТМФЗ:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільні угоди»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії»
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність»
(переглянутий у 2011 році)
Поправки до МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та
спільні підприємства» (переглянутий у 2011 році)
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Значна гіперінфляція й скасування фіксованих дат для компаній, що вперше застосовують МСФЗ»
Ці поправки, нові редакції та інтерпретації, вірогідно, не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.
6.

Валюта представлення

Ця фінансова звітність представлена в тисячах доларів США
(«тис. дол. США»). Через причини, пов’язані з обчисленням, показники у таблицях можуть бути округлені до ± одного пункту
(долари США, % тощо).
Основні положення облікової політики, що застосовувалась
при складанні цієї фінансової звітності, представлені нижче. Ця
політика відповідає тій, що застосовувалась у всіх попередніх
роках, якщо не зазначено інше.
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Б. Огляд основних положень облікової політики
7.

Основа оцінки

ЦЦя фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, крім випадків, коли МСФЗ вимагають визнання за
справедливою вартістю. Справедлива вартість – це сума, за
якою може бути здійснена угода на загальних умовах між двома добре обізнаними, непов’язаними сторонами, що діють на
добровільних засадах. МСФЗ визначають так-звану ієрархію
визначення справедливої вартості, яка відображає відповідну
надійність різних шляхів визначення справедливої вартості:
(a) Активний ринок: котирування (1-й рівень)
Використання котирувань для ідентичних фінансових інструментів на активних ринках.
(б) Метод оцінки на основі спостережуваних даних
(2-й рівень)
Використання котирувань на подібні інструменти на активних
ринках або котирувань на ідентичні або подібні інструменти на
неактивних ринках, або використання методу оцінки, всі значні
дані в основі якого є спостережуваними на ринку.
(в) Метод оцінки на основі значних неспостережуваних даних
(3-й рівень)
Використання моделей оцінки, в яких значні дані не є спостережуваними на ринку.
Наступний кращий метод визначення застосовується тільки
тоді, коли неможна застосувати перший кращий метод визначення справедливої вартості. За можливості Банк визначає
справедливу вартість на основі котирувальних ринкових цін на
активному ринку, в іншому разі застосовується наступний кращий метод оцінки.
Фінансові інструменти, оцінювані за справедливою вартістю
для цілей обліку на постійні основі, включають всі інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, та фінансові інструменти,
класифіковані як наявні для продажу. Більш детальна інформація стосовно застосованих методів оцінки статей звіту про
фінансовий стан наведена в основних положеннях облікової
політики нижче.
Складання звітності та оцінка здійснюються на основі припущення щодо подальшого безперервного функціонування.
8. Фінансові активи
Банк класифікує фінансові активи за такими категоріями: фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська
заборгованість, фінансові активи, наявні для продажу. Банк
не має активів, що відносяться до категорії активів, що утримуються до погашення. Керівництво визначає категорію фінансових активів при їх первісному визнанні.
(a) Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Ця категорія має дві підкатегорії: фінансові активи, утримувані для продажу («торгові активи»), тобто утримувані похідні
фінансові інструменти, та фінансові активи за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток при первісному визнанні. Банк не застосовує облік хеджування.
Фінансові активи обліковуються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, коли вони
є частиною окремого портфеля, що управляється та оцінюється
на основі справедливої вартості у відповідності до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестицій. Інформація щодо справедливої вартості цього портфеля
та непогашених активів щомісячно доводиться до ключового
управлінського персоналу. Відображені суми справедливої
вартості, як правило, являють собою спостережувані ринкові
ціни; як основний напрямок, Банк віддає перевагу інвестуванню в цінні папери, стосовно яких спостерігаються ринкові
ціни на активних ринках. Розрахунок справедливої вартості
на основі поточної спостережуваної ринкової інформації з ви-

користанням методів оцінки здійснюється тільки у виняткових
випадках. Застосовувані методи оцінки ґрунтуються на даних
стосовно поточної справедливої вартості інших інструментів,
які є суттєво подібними, та аналізі дисконтованого грошового
потоку з використанням спостережуваних ринкових параметрів, наприклад, процентні ставки та обмінні курси.
Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку первісно визнаються за
справедливою вартістю, а витрати на операцію відносяться на
витрати у звіті про прибутки та збитки. Потім вони обліковуються за справедливою вартістю. Прибутки та збитки, що виникають в результаті зміни справедливої вартості, негайно відображаються у звіті про прибутки та збитки за період. Разом з
процентами, отриманими від фінансових інструментів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку
або збитку, вони відображаються як «чистий результат від фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку».
Придбання та продаж фінансових інструментів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку
або збитку визнаються на дату операції – дату, коли Банк
зобов’язаний придбати або продати актив. Визнання кредитів
та дебіторської заборгованості припиняється, коли строк дії
прав на отримання грошових коштів від фінансових активів закінчився або коли Банк передав в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з активом.
(б) Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими чи обумовленими платежами, що не
котируються на активному ринку. Вони виникають, коли Банк
надає кошти, товари або послуги безпосередньо дебітору без
наміру здійснення торгових операцій з такою дебіторською заборгованістю.
Кредити та дебіторська заборгованість первісно визнаються за
справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції.
Потім вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. На кожну дату
звіту про фінансовий стан і коли є свідчення можливого зменшення корисності Банк здійснює оцінку вартості кредитів та
дебіторської заборгованості. В результаті їх балансова вартість
може бути знижена шляхом формування резерву з використанням відповідного рахунку (більш детальна інформація стосовно
облікової політики щодо зменшення корисності кредитів наведена у Примітці 13, а також Примітці 35 дані щодо зменшення
корисності кредитів). Якщо сума збитку від зменшення корисності зменшується, відповідно зменшується резерв під зменшення корисності, і така сума визнається у звіті про прибутки та
збитки. Таке зниження резерву під зменшення корисності може
бути здійснено до досягнення амортизованої вартості, яка була
б визначена станом на дату оцінки, якби зменшення корисності
не відбулося.
Кредити визнаються, коли основна сума боргу передається позичальникам. Визнання кредитів та дебіторської заборгованості припиняється, коли строк дії прав на отримання грошових коштів від фінансових активів закінчився або коли Банк передав в
основному всі ризики і вигоди, пов’язані з активом.
Збиток при первісному визнанні
Якщо ціна трансакції відрізняється від справедливої вартості
поточних ринкових угод на ринку на даний інструмент або визначена на основі методики, параметри якої включають лише
ринкову інформацію, Банк одразу визнає різницю між ціною
трансакції і справедливою вартістю (прибуток чи збиток першого дня) у звіті про прибутки і збитки. Сума різниці амортизується протягом строку дії фінансового інструменту з використанням методу ефективної процентної ставки, а прибуток або
збиток визнається у звіті про прибутки та збитки.
(в) Фінансові активи, наявні для продажу
Активи, наявні для продажу – це активи, які планується утримувати протягом невизначеного строку і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, обмінних курсів або цін акцій.
При первісному визнанні фінансові активи, наявні для продажу, відображаються за справедливою вартістю плюс витрати
на здійснення операції. Потім вони обліковуються за справед-
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ливою вартістю. Відображена справедлива вартість являє собою або доступні для спостереження ринкові ціни, або суми,
розраховані з використанням методу оцінки на основі поточних доступних для спостереження ринкових даних. Стосовно
дуже короткострокових фінансових активів вважається, що
справедлива вартість найкращим чином представлена самою
ціною операції. Прибутки та збитки від зміни справедливої
вартості фінансових активів, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у складні іншого сукупного доходу до моменту припинення визнання фінансового активу або зменшення
його корисності. В цей момент сукупний прибуток або збиток,
раніше визнаний у складі іншого сукупного доходу, перекласифікується до звіту про прибутки та збитки, як «прибутки та
збитки від фінансових активів, наявних для продажу». Проценти, нараховані з використанням методу ефективної процентної
ставки, і курсові прибутки та збитки від монетарних активів,
класифікованих як наявні для продажу, відображаються у звіті
про прибутки та збитки. Дивіденди за дольовими інструментами, наявними для продажу, визнаються у звіті про прибутки та
збитки, коли встановлюється право Банку на отримання платежу.
Придбання та продаж фінансових активів, наявних для продажу, відображаються на дату розрахунку. Визнання фінансових
активів, наявних для продажу, припиняється, коли строк дії
прав на отримання грошових коштів від фінансових активів закінчився або, коли Банк передав переважно всі ризики і вигоди, пов’язані з активом.
9.

Перерахунок іноземної валюти

(a) Функціональна валюта і валюта подання звітності
Функціональною валютою Банку є національна валюта
України – українська гривня. Монетарні активи і зобов’язання
перераховуються у функціональну валюту за офіційним
обмінним курсом НБУ на відповідну дату звіту про фінансовий
стан. Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають
у результаті розрахунків за операціями і перерахунку
монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній
валюті, у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом
НБУ на кінець року, відображаються у звіті про прибутки
та збитки (результат торгових операцій). Перерахунок
за обмінним курсом на кінець року не застосовується до
немонетарних позицій, в тому числі інвестицій в акції. Вплив
змін обмінного курсу на справедливу вартість дольових цінних
паперів обліковується як частина прибутку або збитків від змін
справедливої вартості.
Банк використовує долар США як валюту подання фінансової
звітності. Долар США був визначений валютою подання
фінансової звітності для зручності акціонерів Банку. Долар
США є валютою, в якій керівництво Банку вимірює бізнесризики та оцінює результати своєї діяльності, а також звітує
перед акціонерами.
(b) Операції та залишки
Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну
валюту за обмінним курсом на дату операції.
Результати та фінансовий стан Банку перераховуються з
функціональної валюти (гривня) у валюту подання (долар США)
наступним чином:
(i) статті активів та зобов’язань, за винятком чистого прибутку
або збитку за період, включеного до складу дефіциту/
нерозподіленого 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 обміну
(крім випадків, коли такі середні курси не є приблизно
рівними кумулятивному ефекту курсів обміну на дати
відповідних операцій, в цих випадках доходи і витрати
перераховуються за курсом на дату операції); та
(iii) усі курсові різниці, що виникли, визнаються безпосередньо
у складі іншого сукупного доходу.
Монетарні статті, деноміновані в іноземній валюті,
перераховуються за курсом обміну на кінець дня, чинним на

55

звітну дату. У разі зміни справедливої вартості монетарних
активів, деномінованих в іноземній валюті, які класифіковані
як наявні для продажу, розрізняються курсові різниці у
результаті зміни амортизованої вартості цінного паперу та
інших змін балансової вартості цінного паперу. Курсові різниці,
пов’язані зі змінами амортизованої вартості визнаються у
звіті про прибутки та збитки, а інші зміни балансової вартості
визнаються у складі іншого сукупного доходу.
Немонетарні статті, що оцінюються за первісною вартістю,
деноміновані в іноземній валюті, перераховуються за курсом
обміну на дату первісного визнання. 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. Усі курсові різниці, що виникають у
результаті перерахунку статей звіту про фінансовий стан
і статей звіту про прибутки та збитки, визнаються у складі
іншого сукупного доходу, крім курсових різниць, пов’язаних
зі статутним капіталом та емісійним доходом, - такі курсові
різниці визнаються безпосередньо у капіталі у складі інших
резервів.
Основні курси обміну української гривні, що використовувалися
в ході складання цієї фінансової звітності, є такими:
Валюта
1 долар США
1 євро
1 російський рубль

31 грудня 2011 р., 31 грудня 2010 р.,
грн.
грн.
7,9898
7,9617
10,298053
11,573138
0,249530
0,261240

Середньорічний курс обміну гривні до долара США становить
7,967563 грн. за 1 дол. США (у 2010 році: 7,935641 грн. за 1 дол.
США).

10. Порівняльні показники
З метою дотримання вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та досягнення мети надання інформації, що є
корисною для прийняття економічних рішень, Банк може коригувати відповідні показники для відповідності представленню
показників поточного року. Жодних змін не відбулося у розкритті та поданні інформації у фінансовій звітності.

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

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

56

Р І Ч Н И Й З В І Т 2 011

13. Резерв під зменшення корисності фінансових активів
(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 існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу чи групи фінансових активів. За наявності об’єктивних ознак
зменшення корисності кредиту або кредитного портфеля, що
впливає на майбутні грошові потоки від фінансового активу
чи активів, відповідні збитки визнаються негайно. Залежно від
суми кредиту, такі збитки розраховуються на індивідуальній
основі або на сукупній основі для кредитного портфеля. Балансова вартість кредиту знижується за рахунок використання
рахунку резерву на зменшення корисності, і сума збитку від
зменшення корисності відображається у звіті про прибутки та
збитки. Банк не визнає збитків від очікуваних майбутніх подій.
• Кредити та аванси, оцінювані на індивідуальній основі
Кредити вважаються індивідуально значними, якщо їх сума
перевищує 30 тис. дол. США (2010 р.: 10 тис. дол. США). Стосовно таких кредитів визначається наявність об’єктивних ознак
зменшення корисності, тобто будь-які чинники, що могли б
вплинути на здатність клієнта виконувати договірні платіжні
зобов’язання перед Банком:
– затримки договірних платежів процентів та основної суми
– порушення договірних умов
– порушення справи про банкрутство
– будь-яка конкретна інформація про діяльність клієнта (наприклад, проблеми з грошовими потоками, які виникли у
клієнта);
– зміни в ринкових умовах клієнта;
– загальна економічна ситуація.
Крім цього, при прийнятті рішення щодо створення резерву під
зменшення корисності до уваги беруться загальні ризики клієнта і вартість реалізації застави.
За наявності об’єктивних ознак понесення збитку від зменшення корисності сума збитку визначається як різниця між
балансовою вартістю активу і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною
ефективною процентною ставкою фінансового активу (індивідуальне зменшення корисності). Якщо кредит має змінну процентну ставку, ставка дисконтування для визначення будьякого збитку від зменшення корисності є поточною ефективною
процентною ставкою згідно з договором.
Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків забезпечених фінансових активів відображає
грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення
стягнення на заставу, за вирахуванням витрат на отримання та
продаж об’єкта застави.
• Кредити та аванси, оцінювані на сукупний основі
Існують два випадки, коли кредити оцінюються на предмет
зменшення корисності на сукупний основі:
– індивідуально незначні кредити, стосовно яких існують
об’єктивні ознаки зменшення корисності;
– група кредитів, що не має ознак зменшення корисності, з метою покриття всіх збитків, які вже понесені, але не виявлені
на індивідуальній основі.
Для цілей визначення зменшення корисності індивідуально незначних кредитів кредити групуються на основі аналогічних
характеристик кредитного ризику, тобто кількості днів прострочення. Прострочення понад 30 днів вважається ознакою
зменшення корисності. Ця характеристика застосовується для
оцінки майбутніх грошових потоків від певних груп таких активів на основі минулого досвіду понесення збитків від кредитів з
аналогічними характеристиками.
Визначення зменшення корисності на сукупній основі стосовно
індивідуально незначних кредитів (специфічне зменшення корисності) та стосовно кредитів, зменшення корисності яких не
відбулось (портфельне зменшення корисності), що входять до
групи фінансових активів, здійснюється на основі кількісного

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

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

як більшу з двох сум: справедливу вартість активу мінус витрати на продаж або вартість використання. Балансова вартість активу списується до вартості відшкодування, а збиток
від зменшення корисності визнається у звіті про прибутки та
збитки. Збиток від зменшення корисності, відображений щодо
будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала
місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення
вартості використання активу або його справедливої вартості
за мінусом витрат на продаж.
Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються
шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю
та визнаються у звіті про прибутки та збитки.
Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та
обладнання розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості
протягом строку корисної експлуатації активу (в роках):

14. Похідні фінансові інструменти

Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та
обладнання починається, коли актив стає доступним для використання.
Ліквідаційна вартість активу – попередньо оцінена сума, яку
Банк отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на його вибуття, якщо
актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному після закінчення строку його корисної експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисної експлуатації переглядаються
та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю в еквіваленті сплачених (при придбанні
фінансових активів) або отриманих (при прийнятті фінансових
зобов’язань) коштів. Згодом похідні фінансові інструменти переоцінюються за справедливою вартістю. Якщо це можливо,
справедлива вартість розраховується на основі котируваних
ринкових цін або нещодавніх ринкових операцій. В іншому випадку вони оцінюються за допомогою моделей дисконтованих
грошових потоків або моделей оцінки опціонів, залежно від
обставин (Примітка 7). Похідні фінансові інструменти з позитивною справедливою вартістю відображаються як фінансові
активи і включаються до складу фінансових активів, оцінюваних за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку. Похідні фінансові інструменти з від’ємною
справедливою вартістю відображаються як фінансові
зобов’язання і включаються до складу фінансових зобов’язань,
оцінюваних за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Прибуток або збиток від зміни справедливої вартості визнається негайно у звіті про прибутки та збитки.

15. Нематеріальні активи
Придбані ліцензії на використання програмного забезпечення
капіталізуються виходячи з витрат на придбання програмного забезпечення та введення його в експлуатацію. Ці витрати
амортизуються протягом очікуваних строків корисного використання. Максимальний строк очікуваного корисного використання програмного забезпечення становить 5 років.

16. Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання
Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання
обліковуються за собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та резерву під зменшення корисності, за необхідності.
Незавершене будівництво обліковується за собівартістю, за
мінусом резерву під зменшення корисності, за необхідності.
Після завершення будівництва активи переводяться до складу
приміщень та поліпшення орендованого майна за їх балансовою вартістю. Незавершене будівництво не амортизується до
того моменту, поки актив не буде придатним для використання.
Витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту.
На кожну звітну дату керівництво Банку оцінює наявність ознак
зменшення корисності приміщень та обладнання. За наявності
таких ознак керівництво Банку оцінює вартість відшкодування

Приміщення
Комп’ютери та обладнання
Меблі та інвентар
Поліпшення
орендованого майна

20
3-5
5-7
протягом строку оренди

17. Оренда
Фінансовий лізинг – Банк як орендодавець
Якщо активи утримуються на умовах фінансового лізингу, теперішня вартість мінімальних орендних платежів визнається
як заборгованість клієнтів у складі кредитів та авансів клієнтам
на дату початку строку лізингу. Первісні прямі витрати включаються до складу первісної оцінки заборгованості за лізингом.
Отримані орендні платежі розподіляються на амортизаційну
складову, яка не визнається у звіті про прибутки та збитки, і
доходну складову. Доходна складова визнається у складі процентних доходів. Отримані премії визнаються протягом строку
лізингу за методом ефективної процентної ставки у складі процентних доходів.
Операційна оренда – Група як орендар
Оренда майна, за якої орендодавець фактично зберігає за собою ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт
оренди, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі
за договорами операційної оренди відносяться на адміністративні витрати звіту про прибутки та збитки за лінійним методом
протягом строку оренди.

18. Податок на прибуток
У цій фінансовій звітності податок на прибуток відображено відповідно до вимог законодавства, які діяли або фактично були
введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та відстрочений податок, і
відображаються у звіті про прибутки та збитки, крім випадків,
коли вони відображаються безпосередньо у складі іншого сукупного доходу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій,
які також відображені у цьому самому або іншому періоді безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
Поточний податок
Поточні витрати з податку являють собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована
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ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Інші податки, за винятком податку на
прибуток, відображаються у складі адміністративних та інших
витрат.
Відстрочений податок
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом
балансових зобов’язань відносно перенесених податкових
збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою
базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для
цілей фінансової звітності. Відповідно до виключного правила
при первісному визнанні, відстрочений податок не визнається
стосовно тимчасових різниць при первісному визнанні активу
чи зобов’язання щодо операції, іншої ніж об’єднання бізнесу,
якщо операція, при її первісному визнанні, не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються із використанням
податкових ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані
тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи стосовно тимчасових різниць, що
зменшують базу оподаткування, та податкових збитків, перенесених на наступні періоди, відображаються лише якщо існує
ймовірність отримання майбутнього оподатковуваного доходу,
відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Невизначені податкові позиції
Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції Банку
на кожну звітну дату. Зобов’язання з податку на прибуток, визнаються керівництвом за позиціями, які, більш ймовірно, не
призведуть до стягнення додаткових податків у випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така оцінка виконується, виходячи з тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності на звітну дату,
та будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та податків,
крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються
на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для
врегулювання зобов’язання на звітну дату.

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

20. Резерви під зобов’язання та нарахування
Резерви під зобов’язання та нарахування – це зобов’язання нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою.
Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому

Банк має поточне юридичне чи добровільно прийняте на себе
зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити.

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

22. Статутний капітал та інші резерви
Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій, відображаються 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.
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для продажу
Цей резерв відображає зміни справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу.
Резерв курсових різниць та інші резерви
Резерв перерахунку іноземної валюти використовується для
відображення курсових різниць, що виникають при перерахунку фінансової звітності з функціональної валюти у валюту представлення.

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

24. Комісійні доходи та витрати
Комісійні доходи та витрати визнаються методом нарахувань у
момент надання послуг.

Ф ін а н сов а звітні с т ь

Комісійні за видачу кредитів, які ймовірно будуть використані
(разом із відповідними прямими витратами) відстрочуються і
визнаються як коригування ефективної процентної ставки за
кредитом.

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

29. Комісійні доходи та витрати
		
2011 р. 2010 р.
Комісійні доходи		
Розрахунково-касові операції
4 142
3 711
Операції з використанням платіжних карток 3 459
2 511
Операції з обміну валют
1 651
1 270
Інше
346
315
Всього комісійних доходів
9 598
7 807
Комісійні витрати		
Розрахунково-касові операції
(412)
(400)
Операції з використанням платіжних карток (1 009)
(788)
Всього комісійних витрат
(1 421) (1 188)
		
Чисті комісійні доходи
8 177
6 619

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

Інформація про комісійні витрати, що виникають за операціями
з пов’язаними сторонами, наведена у Примітці 53.

27. Витрати на персонал та відповідні відрахування

30. Адміністративні та інші операційні витрати

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

В. Примітки до Звіту про прибутки та збитки
28. Процентні доходи та витрати
		
2011 р.
Процентні доходи		
Кредити та аванси клієнтам
48 839
Заборгованість інших банків
289
Депозитні сертифікати
НБУ
Інвестиційні цінні папери,
наявні для продажу
135
Всього процентних доходів
49 263
		
Проценті витрати		
Кошти клієнтів
(7 620)
Інші позикові кошти
(3 581)
Субординований борг
(1 292)
Випущені боргові цінні папери
(1 038)
Збиток від первісного визнання кредитів
Заборгованість перед іншими банками
(243)
Всього процентних витрат
(13 774)
		
Чисті процентні доходи
35 489

2010 р.
46 572
330
306
96
47 304

(12 436)
(6 306)
(1 696)
(551)
(178)
(4)
(21 171)
26 133

Інформація про процентні доходи та витрати, що виникають за
операціями з пов’язаними сторонами, наведена у Примітці 53.
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Примітка 2011 р. 2010 р.
Витрати на персонал		 (16 454) (17 612)
Витрати на операційну оренду приміщень		 (2 556) (3 280)
Управлінські послуги		 (1 549) (1 860)
Офісні витрати		
(795)
(745)
Поштові та телекомунікаційні послуги		
(819) (1 030)
Витрати на ремонт
та утримання приміщень та обладнання		 (1 301) (1 285)
Послуги охорони		
(222)
(248)
Амортизація ліцензій
на програмне забезпечення
38
(285) (306)
Амортизація приміщень, поліпшення
орендованого майна та обладнання 37
(1 451) (2 031)
Зменшення корисності фінансових активів 37
(241)
Витрати на відрядження, навчання персоналу		 (1 154) (1 102)
Реклама, маркетинг та представницькі витрати		
(742) (896)
Податки, крім податку на прибуток		
(744)
(779)
Професійні послуги		
(725)
(611)
Інші		 (63)
(221)
Всього адміністративних та
інших операційних витрат		 (28 860) (32 247)
Витрати на персонал включають передбачені законодавством
внески до фондів соціального страхування та пенсійного фонду
в сумі 4 140 тис. дол. США (у 2010 році – 4 457 тис. дол. США).
Інформація про адміністративні та інші витрати за операціями
з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 53.

31. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:
		
2011 р. 2010 р.
Коригування стосовно поточного податку на прибуток із попередніх періодів
27
Витрати/ (пільги) з відстроченого
податоку на прибуток
668
(290)
Витрати/ (пільги) з податку на прибуток за рік 695
(290)
Доходи Банку оподатковуються за ставкою 23% (у 2010 році:
25%). Узгодження між очікуваними та фактичними податковими
витратами наведено нижче.
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2011 р. 2010 р.
Прибуток/ (збиток) до оподаткування
3 574 (6 344)
Теоретична сума податкових витрат /
(податкового кредиту) за чинною ставкою
податку (2011 р: 23%; 2010 р.: 25%)
822 (1 586)
Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або не
включаються до оподатковуваної суми:		
Витрати, що не включаються до складу валових витрат 492
272
Вплив зміни ставки податку
1 350
1 024
Зміна у невизнаних відстрочених
податкових активах
1 395
Коригування стосовно поточного податку
на прибуток із попереднього періоду
(3 364)
		
Витрати/ (пільги) з податку на прибуток за рік 695
(290)

Для розрахунку поточного податку на прибуток застосовуються дійсні на цей момент місцеві ставки податку. Для розрахунку
відстрочених податків застосовувалися ставки податку відповідно до періоду, в якому очікується реалізація активів чи врегулювання зобов’язань, виходячи зі ставок податку (і положень
податкового законодавства), які набули або фактично набули
чинності на кінець звітного періоду.
Згідно з новим Податковим кодексом, що набув чинності 1 січня
2011 р., при цьому положення, що стосуються податку на прибуток, набули чинності 1 квітня 2011 р., на 31 грудня 2011 р. ставка
податку становитиме 23% і далі поступово зменшуватиметься
до 21% і 19% у 2012 і 2013 роках відповідно. З 2014 року ставка
податку становитиме 16%.
Відмінності між українськими правилами оподаткування та
МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових різниць
між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансової звітності та їх податковою базою. Податковий ефект
зміни цих тимчасових різниць описаний далі та обліковується
за очікуваними ставками, зазначеними вище.

31 грудня
Перерахунок
Звіт про
Сукупний
2010 р.
у валюту
прибутки
дохід
		
подання
та збитки
Податковий ефект неоподатковуваних/
(оподатковуваних) тимчасових різниць:					
Резерв під зменшення корисності кредитів
1 379
(3)
1 189
Нараховані проценті доходи
(106)
207
Комісія за надання кредитів клієнтам
398
(1)
(237)
Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання 1 070
(3)
35
Інші нараховані доходи та інші активи
19
(8)
Нараховані проценті витрати
46
Інші нараховані витрати
233
(1)
(69)
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для продажу (21)
21
Перенесені податкові збитки
2 365
(7)
(436)
Невизнані відстрочені податкові активи
(1 395)
Чистий відстрочений податковий актив
5 337
(15)
(668)
21

31 грудня
2011 р.

31 грудня
Перерахунок
Звіт про
Сукупний
2009 р.
у валюту
прибутки
дохід
		
подання
та збитки
Податковий ефект неоподатковуваних/
(оподатковуваних) тимчасових різниць:					
Резерв під зменшення корисності кредитів
1 986
4
(611)
Нараховані проценті доходи
(474)
(1)
369
Комісія за надання кредитів клієнтам
388
1
9
Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання 319
1
750
Інші нараховані доходи та інші активи
9
10
Нараховані проценті витрати
45
(45)
Комісія за отримання інших позикових коштів
84
(84)
Неамортизована премія та комісія
за випуск цінних паперів
(2)
2
Інші нараховані витрати
292
1
(60)
Неамортизована премія за субординований борг
52
(52)
Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для продажу
(21)
Перенесені податкові збитки
2 358
5
2
Чистий відстрочений податковий актив
5 057
11
290
(21)

31 грудня
2010 р.

2 565
101
160
1 102
11
46
163
1 922
(1 395)
4 675

1 379
(106)
398
1 070
19
233
(21)
2 365
5 337
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Г.

Примітки до Звіту про фінансовий стан
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Станом на 31 грудня 2011 р. обов’язковий резерв розраховувався як середнє арифметичне протягом місяця (31 грудня 2010 р.:
32. Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви
протягом місяця) і повинен утримуватися на рівні від 0 до 8%
(31 грудня 2010 р.: від 0 до 7%) від певних зобов’язань Банку.
Відповідно, сума цього залишку може змінюватися щоденно.
2011 р.
2010 р.
Залишок обов’язкових резервів Банку в НБУ станом на 31 грудГрошові кошти в касі
12 374
9 764
ня 2011 р. становив 6 567 тис. дол. США (2010 р.: 5 846 тис. дол.
Залишки на рахунку в НБУ
США).
(крім депозиту обов’язкових
Станом на 31 грудня 2011 р., відповідно до вимог НБУ, Банк повирезервів)
4 368
3 686
нен утримувати залишок на рахунку в НБУ на рівні 95% (31 грудКореспондентські рахунки
ня 2010 р.: 100%) від суми обов’язкових резервів за попередній
та депозити «овернайт»
місяць за таким порядком:
в інших банках		
- 70% від суми обов’язкових резервів за попередній місяць на
Україна
387
399
окремому рахунку з обмеженим використанням коштів в НБУ
Інші країни
10 852
11 591
(31 грудня 2010 р.: 100%)
		
- решта суми на рахунку без обмеження використання коштів в
Всього грошових коштів та їх еквіНБУ (31 грудня 2010 р.: 0%).
валентів та обов’язкових резервів 27 981
25 440
Станом на 31 грудня 2011 р. залишок обов’язкового резерву з
повністю обмеженим використанням коштів представлений у
статті «Заборгованість інших банків», Примітка 33 (31 грудня
2010 р.: у статті «Заборгованість інших банків», Примітка 33).
Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів, за винятком грошових коштів у касі, станом на 31 грудня 2011 р. може бути узагальнена
на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам
Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та
Moody’s, наступним чином:

Залишки на рахунку в НБУ,
включаючи обов’язкові
резерви
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась 			
Національний банк України		
4 368
Рейтинг A+		
Рейтинг BB+		
Рейтинг B-		
Без рейтингу		
			
Всього грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових
резервів за вирахуванням грошових коштів у касі		
4 368

Кореспондентські рахунки
та депозити «овернайт» в
інших банках

Всього

10 530
300
387
22

4 368
10 530
300
387
22

11 239

15 607

Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів, за винятком грошових коштів
у касі, станом на 31 грудня 2010 р. може бути узагальнена на
підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам
Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та
Moody’s, наступним чином:
Залишки на рахунку в НБУ,
включаючи обов’язкові
резерви
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась 			
Національний банк України		
3 686
Рейтинг AA-		
Рейтинг A+		
Рейтинг BB+		
Рейтинг B-		
Без рейтингу		
Всього грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових
резервів за вирахуванням грошових коштів у касі		
3 686

Кореспондентські рахунки
та депозити «овернайт» в
інших банках

Всього

3 927
7 100
550
399
14

3 686
3 927
7 100
550
399
14

11 990

15 676

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів за валютами і строками погашення поданий у Примітці 49.
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного
класу грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів подана у Примітці 51.
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33. Заборгованість інших банків
			
Залишки на рахунку в НБУ з
обмеженим використанням коштів
(депозит обов’язкових резервів)
Короткострокові розміщення
коштів в інших банках
Всього заборгованості інших банків

2011 р.

2010 р.

12 590

3 717

25 337
37 927

2 513
6 230

Депозит обов’язкових резервів включає залишки, утримання
яких вимагається НБУ на окремих рахунках в НБУ. Ці залишки
включають обов’язковий резерв, який утримується як
процентний депозит, що повинен покривати певні зобов’язання
Банку і залежати від їх обсягу. Цей залишок має процентну
ставку, визначену на рівні 30% ставки дисконтування,
встановленої НБУ (на 31 грудня 2011 р.: 2,330%; на 31 грудня 2010
р.: 2,330%). Станом на 31 грудня 2011 р. залишок обов’язкового
резерву, включаючи нараховані проценти, складає 6 577 тис.
дол. США (2010 р.: 3 343 тис. дол. США).
Крім цього, Банк повинен утримувати в НБУ резерви у вигляді
безпроцентних депозитів стосовно кредитів в іноземній валюті,
наданих позичальникам, що не мають валютних надходжень,
і стосовно залишків. Резерви складають 20% депозитів
нерезидентів, розміщених у Банку строком до 183 днів. Частина
такого депозиту обов’язкових резервів складає 6 013 тис. дол.
США (2010 р.: 374 тис. дол. США).
Депозити обов’язкових Короткострокові розміщення
резервів
коштів в інших банках
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась			
Національний банк України
12 590
Рейтинг A+
8 201
Рейтинг B10 013
Без рейтингу
7 123
Всього заборгованості інших банків
12 590
25 337

Усього

12 590
8 201
10 013
7 123
37 927

Інформація про кредитну якість заборгованості інших банків
станом на 31 грудня 2010 р. включає:
Депозити обов’язкових Короткострокові розміщення
резервів
коштів в інших банках
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась			
Національний банк України
3 717
Рейтинг B2 513
Всього заборгованості інших банків
3 717
2 513
Станом на 31 грудня 2011 р. заборгованість інших банків є незабезпеченою (31 грудня 2010 р.: заборгованість інших банків
є незабезпеченою).
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного
класу заборгованості інших банків подана у Примітці 51.
Аналіз заборгованості інших банків за географічною ознакою,
валютами і строками погашення поданий у Примітці 49.

Усього

3 717
2 513
6 230
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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 2011 р.
включали:
Загальна
сума

Резерв під
зменшення
корисності

Чиста
Частка у
Кількість Частка у
сума загальному непогашених загальній
портфелі
кредитів кількості

Бізнес-кредити
181 025
(17 841)
163 184
78,23%
9 717 67,10%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
11 768
(588)
11 180
5,36%
3 759 26,00%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
30 373
(1 900)
28 473
13,65%
3 396 23,40%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
83 123
(7 748)
75 375
36,14%
2 266 15,70%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
55 761
(7 605)
48 156
23,09%
296
2,00%
						
Сільськогосподарські кредити
37 177
(1 320)
35 857
17,19%
755
5,20%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
264
(7)
257
0,12%
83
0,60%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
2 732
(69)
2 663
1,28%
236
1,60%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
18 215
(482)
17 733
8,50%
368
2,50%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
15 966
(762)
15 204
7,29%
68
0,50%
						
Кредити на поліпшення житлових умов
3 256
(118)
3 138
1,50%
2 183 15,10%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
3 205
(115)
3 090
1,48%
2 175 15,00%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
51
(3)
48
0,02%
8
0,10%
						
Фінансовий лізинг
1 655
(167)
1 488
0,71%
11
0,00%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
406
(34)
372
0,18%
5
0,00%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
1 249
(133)
1 116
0,54%
6
0,00%
						
Споживчі кредити*
2 323
(145)
2 178
1,04%
1 326
9,20%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
805
(29)
776
0,37%
1 266
8,70%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
410
(43)
367
0,18%
38
0,30%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
1 108
(73)
1 035
0,50%
22
0,20%
						
Інші кредити
2 922
(175)
2 747
1,32%
486
3,40%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
309
(16)
293
0,14%
360
2,50%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
857
(80)
777
0,37%
82
0,60%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
1 684
(78)
1 606
0,77%
43
0,30%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
72
(1)
71
0,03%
1
0,00%
						
Всього
228 358
(19 766)
208 592
100,00%
14 478 100,00%
* Споживчі кредити також включають «овердрафти» для фізичних осіб.
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Кредити та аванси клієнтам станом на 31 грудня 2010 р. включали:
Загальна
сума

Резерв під
Чиста
Частка у
зменшення
сума загальному
корисності
портфелі
Бізнес-кредити		
224 212
(20 414)
203 798
87,3%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
14 582
(965)
13 617
5,8%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
32 639
(2 407)
30 232
13,0%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
99 747
(9 566)
90 181
38,6%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
77 244
(7 476)
69 768
29,9%
						
Сільськогосподарські кредити
20 471
(469)
20 002
8,6%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
342
(13)
329
0,1%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
1 721
(56)
1 665
0,7%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
9 141
(212)
8 929
3,8%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
9 267
(188)
9 079
3,9%
						
Кредити на поліпшення житлових умов
2 611
(95)
2 516
1,1%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
2 517
(91)
2 426
1,0%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
94
(4)
90
0,0%
						
Фінансовий лізинг		
1 269
(118)
1 151
0,5%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
245
(23)
222
0,1%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
1 024
(95)
929
0,4%
						
Споживчі кредити*		
2 015
(117)
1 898
0,8%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
652
(41)
611
0,3%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
354
(22)
332
0,1%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
1 009
(54)
955
0,4%
						
Інші кредити		
4 100
(127)
3 973
1,7%
Кредити на суму до 10 тис. дол. США	
516
(20)
496
0,2%
Кредити на суму від 10 до 30 тис. дол. США	
1 115
(38)
1 077
0,5%
Кредити на суму від 30 до 150 тис. дол. США	
2 391
(67)
2 324
1,0%
Кредити на суму понад 150 тис. дол. США	
78
(2)
76
0,0%
						
Всього		
254 678
(21 340)
233 338
100,0%

Кількість Частка у
непогашених загальній
кредитів кількості
12 936
75,8%
6 250
36,7%
3 708
21,7%
2 616
15,3%
362
2,1%
501
172
145
159
25

2,9%
1,0%
0,9%
0,9%
0,1%

2 190
2 172
18

12,8%
12,7%
0,1%

7
3
4

0,0%
0,0%
0,0%

826
774
27
25

4,8%
4,5%
0,2%
0,1%

629
480
98
50
1

3,7%
2,8%
0,6%
0,3%
0,0%

17 089

100,0%

2010 р.
Сума
145 276
20 472
27 363
34 651
16 141
8 669
2 106
254 678

%
57
8
11
14
6
3
1
100

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

Торгівля
Сільське господарство та харчова промисловість
Виробництво
Сфера послуг
Транспорт та зв’язок
Фізичні особи
Інші
Всього кредитів та авансів клієнтам (до зменшення корисності)
Станом на 31 грудня 2011 р. Банк мав 18 позичальників (2010 р.:
22 позичальника), які отримали кредити на загальну суму понад 1 000 тис. дол. США кожний. Загальна сума цих кредитів становить 24 736 тис. дол. США (2010 р.: 34 836 тис. дол. США), або
10,8% загального кредитного портфелю (2010 р.: 13,7%).
Нижче подано інформацію про забезпечення, що покриває ризики, пов’язані з кредитним портфелем, станом на 31 грудня
2011 р.:

2011 р.		
Сума
%
121 347
53
37 177
16
22 301
10
22 176
10
14 233
6
8 501
4
2 623
1
228 358
100

Ф ін а н сов а звітні с т ь

Бізнескредити

Кредити на Фінансовий
лізинг
поліпшення
житлових умов

Споживчі
кредити

Інші
кредити

Всього

Незабезпечені кредити
18 180
259
3 199
440
848
182
Кредити, забезпечені:							
об’єкти житлової нерухомості
41 715
1 339
36
419
1 102
2 180
інші об’єкти нерухомості
73 454
10 696
796
221
74
грошові депозити
1 390
151
27
132
транспортні засоби
32 533
20 542
21
124
352
інші активи
13 753
4 190
1
2
Всього кредитів та авансів клієнтам
(до зменшення корисності)
181 025
37 177
3 256
1 655
2 323
2 922

23 108

		

Сільськогосподарські
кредити

46 791
85 241
1 700
53 572
17 946
228 358

Нижче подано інформацію про забезпечення, що покриває ризики, пов’язані з кредитним портфелем, станом на 31 грудня
2010 р.:
Бізнескредити

Інші
СільськоКредити на Фінансовий Споживчі
лізинг
кредити
кредити
господарські
поліпшення
кредити житлових умов
Незабезпечені кредити
16 830
133
2 454
595
353
Кредити, забезпечені:							
об’єкти житлової нерухомості
51 355
570
89
594
1 106
2 996
інші об’єкти нерухомості
96 948
7 561
675
89
199
грошові депозити
1 190
15
55
1
транспортні засоби
35 672
9 443
67
168
551
інші активи
22 217
2 749
1
2
Всього кредитів та авансів клієнтам
(до зменшення корисності)
224 212
20 471
2 611
1 269
2 015
4 100
		

Всього

20 365
56 710
105 472
1 261
45 901
24 969
254 678

Фінансовий лізинг
Кредити юридичним особам включають дебіторську заборгованість за фінансовим лізингом, яку станом на 31 грудня 2011 р.
можна проаналізувати таким чином:
		
До 1 року
			
Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом
212
Незароблені фінансові доходи майбутніх періодів за фінансовим лізингом (114)
Чисті інвестиції в фінансовий лізинг
98

Від 1 до
5 років
1 045
(364)
681

Більше
5 років
1 053
(177)
876

Від 1 до
5 років
1 005
(299)
706

Більше
5 років
414
(54)
360

Дебіторську заборгованість за фінансовим лізингом станом на
31 грудня 2010 р. можна проаналізувати таким чином:
		
До 1 року
			
Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом
204
Незароблені фінансові доходи майбутніх періодів за фінансовим лізингом (1)
Чисті інвестиції в фінансовий лізинг
203
Інформація про розрахункову справедливу вартість забезпечення станом на 31 грудня 2011 р. подана у Примітці 48.
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного
класу кредитів та авансів клієнтам подана у Примітці 51.
Аналіз кредитів та авансів клієнтам за валютами і строками
погашення поданий у Примітці 49. Інформація про залишки за
операціями з пов’язаними сторонами подана у Примітці 53.
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35. Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів
клієнтам
Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам
станом на 31 грудня 2011 р. є таким:
Чиста
непогашена сума

37 398
33 064
1 926
824
1 584

Резерв під
зменшення
корисності
(11 941)
(11 301)
(563)
(42)
(35)

3 185
1 807
7
82
484
805

(1 116)
(854)
(1)
(49)
(83)
(129)

2 069
953
6
33
401
676

Кредити, оцінені на сукупній основі
Бізнес-кредити
Сільськогосподарські кредити
Кредити на поліпшення житлових умов
Фінансовий лізинг
Споживчі кредити
Інші

187 775
146 154
35 244
3 174
1 655
1 015
533

(6 709)
(5 686)
(756)
(69)
(167)
(20)
(11)

181 066
140 468
34 488
3 105
1 488
995
522

Всього

228 358

(19 766)

208 592

Всього
непогашена сума

Чиста
непогашена сума

51 718
45 436
520
18
1 269
1 153
3 322

Резерв під
зменшення
корисності
(12 834)
(12 504)
(41)
(2)
(118)
(84)
(85)

1 797
1 420
9
47
81
240

(758)
(676)
(5)
(32)
(15)
(30)

1 039
744
4
15
66
210

Кредити, оцінені на сукупній основі
Бізнес-кредити
Сільськогосподарські кредити
Кредити на поліпшення житлових умов
Споживчі кредити
Інші

201 163
177 356
19 942
2 546
781
538

(7 748)
(7 234)
(423)
(61)
(18)
(12)

193 415
170 122
19 519
2 485
763
526

Всього

254 678

(21 340)

233 338

Всього
непогашена сума
Індивідуально значні кредити, корисність яких зменшилась
Бізнес-кредити
Сільськогосподарські кредити
Споживчі кредити
Інші
Індивідуально незначні кредити, корисність яких зменшилась
Бізнес-кредити
Сільськогосподарські кредити
Кредити на поліпшення житлових умов
Споживчі кредити
Інші

25 457
21 763
1 363
782
1 549

Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам
станом на 31 грудня 2010 р. є таким:

Індивідуально значні кредити, корисність яких зменшилась
Бізнес-кредити
Сільськогосподарські кредити
Кредити на поліпшення житлових умов
Фінансовий лізинг
Споживчі кредити
Інші
Індивідуально незначні кредити, корисність яких зменшилась
Бізнес-кредити
Сільськогосподарські кредити
Кредити на поліпшення житлових умов
Споживчі кредити
Інші

38 884
32 932
479
16
1 151
1 069
3 237

Ф ін а н сов а звітні с т ь

Зміни у резерві під зменшення корисності кредити та авансів
клієнтам протягом 2011 року були такими:

Бізнескредити
На 1 січня 2011 р.
20 414
Резерви під зменшення корисності
протягом року
13 476
Перерахунок у валюту подання
12
Суми, списані протягом року
як безнадійні
(13 853)
Проценти, нараховані на кредити,
корисність яких зменшилась
(2 210)
Відновлення кредитів та авансів
клієнтам, раніше списаних як безнадійні
2 023
На 31 грудня 2011 р.
17 839

СільськоКредити на
господарські
поліпшення
кредити житлових умов
469
95

Фінансовий
лізинг

Споживчі
Інші
кредити кредити

Всього

118

117

127

21 340

977
1

123
-

49
-

128
-

139
-

14 892
13

(94)

(100)

-

(95)

(19)

(14 161)

(33)

-

-

(5)

(70)

(2 318)

7
1 320

108
118

167

21
145

6
177

2 165
19 766

СільськоКредити на
господарські
поліпшення
кредити житлових умов
141
155

Фінансовий
лізинг

Споживчі
Інші
кредити кредити

Всього

Зміни у резерві під зменшення корисності кредити та авансів
клієнтам протягом 2010 року були такими:
Бізнескредити
На 1 січня 2010 р.
Резерви під зменшення корисності
протягом року
Перерахунок у валюту подання
Суми, списані протягом року
як безнадійні
Відновлення кредитів та
авансів клієнтам,
раніше списаних як безнадійні
На 31 грудня 2010 р.

13 556

892

14 885

351
-

56
1

15
-

146
-

(750)
1

11 062
(5)

(4 379)

(23)

(117)

-

(67)

(16)

(4 602)

2 344
20 414

17
469

167
95

118

42
117

9
127

2 579
21 340

2011 р.

2010 р.

31

3 077
127

31

3 204

Зміни у фінансових інвестиціях, наявних для продажу, є такими:
		
Загальна сума на 1 січня		
Надходження		
Надходження від реалізації
Нарахований процентний дохід
Проценти отримані		
Амортизація премії		
Резерв переоцінки		
Вплив перерахунку
у валюту подання		
Загальна сума
на 31 грудня		

38

11 244
(7)

36. Фінансові інвестиції, наявні для продажу
		
Облігації
Міністерства фінансів		
Інвестиції, наявні для продажу
Всього фінансових інвестицій,
наявних для продажу		

103

2011 р.
3 204
(3 000)
222
(220)
(87)
(85)

2010 р.
127
3 032
148
(126)
(52)
85

(3)

(10)

31

3 204

Станом на 31 грудня 2011 р. всі фінансові інвестиції, наявні для
продажу, не були прострочені та їх корисність не зменшилась.
Аналіз фінансових інвестицій, наявних для продажу, за валютами і строками погашення станом на 31 грудня 2011 р. поданий у
Примітці 49.
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37. Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання
Зміни за статтями приміщень, поліпшення орендованого майна
та обладнання були такими:
Примітка
Земля
Поліпшення Незавершене
Меблі та Комп’ютерне
Всього
		
та інше
орендованого
та будівлі
будівництво
інвентар
обладнання
майна
Вартість на 1 січня 2010 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 1 січня 2010 р.		
6 767
828
461
1 947
1 015
11 018
							
Надходження			
708
1 064
81
53
1 906
Вибуття			
(37)
(185)
(122)
(36)
(380)
Амортизаційні нарахування 		
30
(409)
(312)
(743)
(567) (2 031)
Зменшення корисності		
30
(241)
(241)
Перерахунок у валюту подання		
19
4
(2)
8
5
34
Залишкова вартість на 31 грудня 2010 р.		
7 048
335
1 282
1 171
470 10 306
							
Вартість на 31 грудня 2010 р.			
8 646
1 489
1 282
5 554
4 845
21 816
Накопичена амортизація 			
(1 598)
(1 154)
(4 383)
(4 375) (11 510)
Залишкова вартість на 31 грудня 2010 р.		
7 048
335
1 282
1 171
470 10 306
							
Надходження			
26
82
125
970
1 203
Трансфери(переведення)			
1 070
(1 070)
Вибуття			
(115)
(26)
(54)
(195)
Переведення до складу активів,
(126)
(222)
(348)
утримуваних для продажу		
Амортизаційні нарахування
30
(450)
(168)
(540)
(293)
(1 451)
Перерахунок у валюту подання		
(26)
(1)
(1)
(3)
(3)
(34)
Залишкова вартість на 31 грудня 2011 р.		
7 427
166
71
727
1 090
9 481
							
Вартість на 31 грудня 2011 р.			
9 376
1 438
71
5 466
5 475 21 826
Накопичена амортизація 			
(1 949)
(1 272)
(4 739)
(4 385) (12 345)
Залишкова вартість на 31 грудня 2011 р.		
7 427
166
71
727
1 090
9 481

Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ремонт приміщень для відділень Банку. Після завершення робіт,
коли активи є придатними для використання, вони переводяться до категорії «Земля та будівлі».
У 2011 році керівництво Банку прийняло рішення продати декілька приміщень, які надалі можуть не використовуватися для
операційної діяльності Банку, що стало результатом затвердженого рішення щодо припинення діяльності Банку в певному регіоні й закриття відповідних відділень. Було підготовлено план
продажу. Відповідно, основні засоби вартістю 348 тис. дол. США
було переведено до категорії «Активи, утримувані для продажу».
Справедлива вартість землі та будівель складає 14 091 тис. дол.
США (2010 р.: 14 365 тис. дол. США).
Загальна балансова вартість повністю замортизованих приміщень та обладнання, що й досі перебувають у використанні,
становить 6 433 тис. дол. США (2010 р.: 5 256 тис. дол. США).

38. Нематеріальні активи
Зміни за статтями нематеріальних активів були такими:
Примітка 2011 р. 2010 р.
Ліцензії на використання
програмного забезпечення
Вартість на 1 січня 		
1 924
1 886
Накопичена амортизація		 (1 219)
(963)
Залишкова вартість на 1 січня		
705
923
			
Надходження		220
89
Вибуття		 (4)
Амортизаційні нарахування
30
(285)
(306)
Перерахунок у валюту подання		
(3)
3
Залишкова вартість на 31 грудня		
637
705
			
Вартість на 31 грудня		
2 110
1 924
Накопичена амортизація 		 (1 473) (1 219)
Залишкова вартість на 31 грудня		
637
705

Ф ін а н сов а звітні с т ь

39. Інші фінансові та нефінансові активи
Примітка 2011 р. 2010 р.
Інші фінансові активи			
Похідні фінансові активи
55
1
Гарантійні депозити		
841
1 634
Всього інших фінансових активів		
841
1 635
			
Інші нефінансові активи			
Передоплати за матеріальні і
нематеріальні активи		
187
102
Інші витрати майбутніх періодів		
318
257
Майно, отримане у власність		
2 331
433
Активи, утримувані для продажу		
377
Інші нефінансові активи		
67
124
Всього інших нефінансових активів		
3 280
916
			
Всього інших фінансових
та нефінансових активів		
4 121
2 551
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Балансова вартість майна, отриманого у власність, - це нижча з
двох сум: попередньої балансової вартості списаного кредиту
або справедливої вартості за мінусом витрат на продаж. У таблиці нижче подано інформацію про майно, отримане у власність:
- об’єкти житлової нерухомості		
- інші об’єкти нерухомості		
- транспортні засоби		
Всього

2011 р. 2010 р.
224
117
2 107
304
12
2 331
433

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів
станом на 31 грудня 2011 р. може бути узагальнена на підставі
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та Moody’s,
наступним чином:
		Гарантійні
		депозити
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась
Рейтинг A+		
37
Рейтинг B-		
804
Всього інших фінансових активів		
841

Всього

37
804
841

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів
станом на 31 грудня 2010 р. може бути узагальнена на підставі
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та Moody’s,
наступним чином:
		
Похідні фінансові
Гарантійні
Всього
		 активи
депозити
Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась 			
Рейтинг A+		
901
901
Рейтинг B		
1
1
Рейтинг B-		
733
733
Всього інших фінансових активів		
1
1 634
1 635
Аналіз інших фінансових активів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 49. Інформація про розрахункову
справедливу вартість кожного класу інших фінансових активів
подана у Примітці 51. Інформація про залишки за операціями з
пов’язаними сторонами подана у Примітці 53.

40. Кошти клієнтів
Зобов’язання перед клієнтами включають депозити на вимогу,
ощадні депозити, строкові депозити. У таблиці нижче подана
інформація за групами клієнтів:
		
2011 р.
Поточні рахунки
63 599
фізичні особи
19 147
юридичні особи
44 452
		
Ощадні рахунки
50 832
фізичні особи
46 114
юридичні особи
4 718
		
Строкові депозити
75 724
фізичні особи
72 867
юридичні особи
2 857
		
Інші зобов’язання перед клієнтами
332
		
Всього
190 487

2010 р.
56 387
17 436
38 951
41 016
39 952
1 064
76 523
75 511
1 012
72
173 998

На залишки коштів на ощадних рахунках нараховуються проценти. Клієнти мають можливість вносити та знімати кошти з
цих рахунків у будь-який момент. Проценти нараховуються на
щоденні залишки на таких рахунках. Банк має право в односторонньому порядку змінювати процентну ставку за такими рахунками відповідно до ринкових процентних ставок тільки один
раз на рік. Операції, які можна здійснювати за цими рахунками,
обмежені внесенням та зняттям коштів готівкою, а також переказами коштів між рахунками одного клієнта.
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Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки є таким:
		2011 р.		2010 р.
Сума
%
Сума
%
Фізичні особи
138 129
73 132 899
77
Сфера послуг
15 782
8
11 061
6
Торгівля
14 562
8
10 316
6
Промисловість та інше
виробництво
4 869
3
3 436
2
Сільське господарство та
харчова промисловість
3 504
2
1 899
1
Діяльність
організацій-членів
2 520
1
4 062
2
Транспорт та зв’язок
2 510
1
2 309
1
Посольства та консульства 2 228
1
2 107
1
Будівництво
1 848
1
2 816
2
Інші
4 535
2
3 093
2
Всього коштів клієнтів
190 487
100 173 998
100

Станом на 31 грудня 2011 р. Банк мав 12 клієнтів (2010 р.:14 клієнтів) із залишками на рахунках понад 500 тис. дол. США. Загальна сума коштів на рахунках цих клієнтів становила 10 171
тис. дол. США (2010 р.: 15 441 тис. дол. США), або 5% (2010 р.: 9%)
від загальної суми коштів клієнтів.
Станом на 31 грудня 2011 р. кошти клієнтів включали депозити
на суму 2 917 тис. дол. США (2010 р.: 2 250 тис. дол. США), утримувані як забезпечення безвідкличних зобов’язань за виданими гарантіями, акредитивами з грошовим покриттям та кредитами. Додаткова інформація наведена у Примітці 52.
41. Інші позикові кошти
Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного
класу коштів клієнтів подана у Примітці 51. Аналіз коштів клієнтів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 49.
Зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами
Інформація про залишки за операціями з пов’язаними особами
є важливим джерелом фінансування для Банку. У цій категорії
		
подана у Примітці 53..
подані довгострокові кредити міжнародних фінансових установ.
		
Непогашена сума
Контрагент
Валюта
Дата договору
Строковість
2011 р.
2010 р.
«ПроКредит Холдинг»
Дол. США
28.09.2005
15.06.2012
5 019
«ПроКредит Холдинг»
Гривня
30.11.2010
30.11.2012
2 744
2 697
«ПроКредит Холдинг» (нараховані проценти на
використану суму кредитної лінії)
Дол. США
12.04.2010
30.09.2011
1
52
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Дол. США
22.08.2008
18.08.2011
10 108
Міжнародна фінансова корпорація (IFC)
Дол. США
21.05.2008
15.05.2015
15 556
19 973
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («KfW»)
Дол. США
12.12.2007
30.12.2014
13 276
17 685
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («KfW»)
Дол. США
12.08.2008
30.12.2015
4 417
4 960
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («KfW»)
Дол. США
12.08.2008
30.12.2015
5 301
5 952
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («KfW»)
Дол. США
12.08.2008
30.12.2015
3 555
4 000
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («KfW»)
Дол. США
17.10.2009
06.10.2014
611
611
Всього інших позикових коштів				
45 461
71 057
Протягом 2011 року Банк погасив:
• -кредит у сумі 10 000 тис. дол. США, виданий Європейським
банком реконструкції та розвитку.
• чотири кредити в сумі 6 111 тис. дол. США, видані «Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («КфВ»)
• частково кредит у сумі 4 444 тис. дол. США, виданий Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК).
• три кредити в сумі 10 500 тис. дол. США, взяті та погашені протягом 2011 року, й достроково кредит у сумі 5 000 тис. дол.
США, виданий «ПроКредит Холдинг» («ПКХ»).
Загальна сума всіх погашених кредитів протягом 2011 року становить 36 056 тис. дол. США (2010 р.: 74 651 тис. дол. США).

Ф ін а н сов а звітні с т ь
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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

2011 р.
2010 р.
20 187
30 064
до 1-го року
2 745
52
до 2-х років
7 716
до 3-х років
13 887
до 4-х років
3 555
18 296
понад 4 роки
4 000
			
Зобов’язання зі змінною процентною ставкою
25 274
40 993
до 1-го року
10 108
до 2-х років
до 3-х років
до 4-х років
25 274
понад 4 роки
30 885
			
Всього
45 461
71 057
Зобов’язання з фіксованою процентною ставкою

Інформація стосовно виконання зобов’язань за угодами (за їх
наявності) згідно з відповідними кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами подана у Примітці 52.
Інформація про розрахункову справедливу вартість інших позикових коштів подана у Примітці 51.
Аналіз інших позикових коштів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 49. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними особами подана у Примітці 53.

42. Випущені боргові цінні папери
Станом на 31 грудня 2011 р. загальна номінальна вартість випущених боргових цінних паперів Банку, деномінованих в українських гривнях, складала 12 516 тис. дол. США, а їх балансова
вартість – 12 860 тис. дол. США. Ці облігації підлягають погашенню у травні 2015 року, купонна ставка за ними становить 13,5%,
а середньозважена дохідність до строку погашення – 13,3%.
Власники облігацій мають право представляти облігації для дострокового погашення за номінальною вартістю у травні 2013
року. Згідно з умовами випуску облігацій Банк мав право змінювати купонну ставку за облігаціями починаючи з травня 2013
року, але така ставка повинна складати не менше 3% річних.

43. Інші фінансові та нефінансові зобов’язання
		
2011 р. 2010 р.
Інші фінансові зобов’язання		
Кредиторська заборгованість та інші нараховані зобов’язання 479
539
Нарахування за невикористані відпустки
609
674
Всього інших фінансових зобов’язань
1 088
1 213
			
Інші нефінансові зобов’язання		
Резерв під кредитний ризик,
пов’язаний із кредитними зобов’язаннями
7
16
Інші
93
124
Всього інших нефінансових зобов’язань
100
140
			
Всього інших фінансових та
нефінансових зобов’язань
1 188 1 353
Аналіз інших фінансових зобов’язань за валютами та строками
погашення поданий у Примітці 49. Інформація про залишки за
операціями з пов’язаними особами подана у Примітці 53.

44. Субординований борг
Субординований борг – це довгострокова угода про надання
позикових коштів, яка, у випадку неспроможності Банку розрахуватися за своїми зобов’язаннями, виконуватиметься після
погашення основних боргових зобов’язань Банку, включаючи
депозити та інші боргові інструменти. Згідно із Законом України
«Про банки та банківську діяльність» та постановами НБУ, Банк
не може відмовитися від субординованого боргу протягом принаймні п’яти років із моменту його отримання.
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Інформація про субординований борг включає таке:
					
Контрагент
Валюта
Дата контракту
Строковість
«ПроКредит Холдинг»	Дол. США	
23.05.2005
22.05.2015
«ПроКредит Холдинг»	Дол. США	
28.09.2006
03.10.2016
«ПроКредит Холдинг»	Дол. США	
17.12.2008
21.12.2018
Всього субординованого боргу				

Непогашена сума
2011 р.
2010 р.
8 002
8 000
2 802
2 801
3 247
3 247
14 051
14 048

Інформація про розрахункову справедливу вартість субординованого боргу подана у Примітці 51.
Аналіз субординованого боргу за валютами та строками погашення поданий у Примітці 49. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними особами наведена у Примітці 53.

45. Статутний капітал
		

Привілейовані
Прості
Кількість
зареєстровані акції
зареєстровані акції
непогашених
(балансова вартість)
(балансова вартість)
акцій
На 1 січня 2010 р.
476 101
28 428
Збільшення капіталу
149 611
8 989
	Ефект переоцінки валют
84
(30)
				
На 31 грудня 2010 р.
625 712
28 512
8 959
	Ефект переоцінки валют
(101)
(31)
				
На 31 грудня 2011 р.
625 712
28 411
8 928
Станом на 31 грудня 2011 р. всі акції Банку, які знаходяться в
обігу, були затверджені, випущені та повністю сплачені.
Номінальна вартість усіх акцій складала 476,79 грн. за акцію,
або еквівалент у розмірі 59,67 дол. США за акцію (2010 р.: 476,79
грн. за акцію, або еквівалент у розмірі 59,88 дол. США за акцію).
Акції розділяються на прості та привілейовані. Кожна проста
акція дає право на один голос при голосуванні. Привілейовані

Всього

28 428
8 989
54
37 471
(132)
37 339

акції не дають права голосу, крім випадків, чітко обумовлених
законодавством України, але дають привілейоване право на
отримання дивідендів, а також право переважної участі у розподілі активів у разі ліквідації.

Станом на 31 грудня 2011 р. структура акціонерів Банку була
такою:

Акціонер
Кількість власних акцій % статутного капіталу Номінальна вартість
Акції з правом голосу:			
Європейський банк реконструкції та розвитку
95 214
20
5 682
«ПроКредит Холдинг»
285 667
60
17 047
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («KfW»)
95 220
20
5 682
Всього акцій з правом голосу
476 101
100
28 411
			
Привілейовані акції без права голосу:			
«Кредитанштальт фюр Відерауфбау» («KfW»)
149 611
100
8 928
			
Всього акцій без права голосу
149 611
100
8 928
			
Всього капіталу
625 712		
37 339
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Д. Управління ризиками
46. Управління загальними ризиками Банку – управління капіталом
Управління капіталом – цілі
Банк, в процесі діяльності, не повинен наражатися на ризик
вищий, ніж він потенційно спроможний витримати. Для моніторингу рівня ризиків, на які наражається Банк, використовуються різноманітні індикатори, для яких встановлені цільові значення та ліміти. Ключові індикатори для Банку не обмежуються
переліком регулятивних нормативів, а додатково включають
розрахунок адекватності капіталу згідно з рекомендаціями Базельського комітету («Базельська угода ІІ»), розрахунок величини левериджу основного капіталу та моделювання здатності
витримувати ризики.
Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні:
• наявності капіталу, достатнього для покриття (потенційних)
збитків внаслідок реалізації ризиків, притаманних діяльності
Банку, навіть за умови виникнення надзвичайних обставин.
• повного дотримання вимог до капіталу, встановлених регуляторними органами.
• дотримання внутрішніх вимог щодо достатності капіталу
• спроможності Банку виконувати плани по зростанню активів,
у відповідності до бізнес-стратегії.
Управління капіталом – процеси і процедури
Управління капіталом Банку регулюється Політикою Групи з
управління капіталом та Політикою Групи щодо здатності витримувати ризики . Рівні адекватності капіталу (як регулятивно
встановлені, так і розраховані згідно вимог Базеля ІІ), показники левериджу основного капіталу та результати оцінки здатності витримувати ризики розглядаються щомісячно на Комітеті з
управління активами та пасивами Банку, Комітеті з управління
ринковими ризиками Банку та Комітеті з управління ризиками
Групи.
Управління капіталом – дотримання зовнішніх та внутрішніх
вимог до капіталу
Зовнішні мінімальні вимоги до капіталу встановлюються та
контролюються Національним банком України. Достатність капіталу розраховується і подається у формі звітів відповідному
комітету Банку з питань управління ризиками на щомісячній
основі. Такі звіти включають як фактичні дані, так і прогнозні
зміни, для забезпечення дотримання вимог не тільки в даний
час, але і в майбутньому.
Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки повинні підтримувати співвідношення регулятивного капіталу до активів, зважених на ризик
(«норматив адекватності регулятивного капіталу»), на рівні, що
є вищим за обов’язкове мінімальне значення, - у 2011 році на
рівні принаймні 10%. Протягом звітного періоду Банк постійно
дотримувався всіх вимог щодо регулятивного капіталу. Нижче
в таблиці показаний регулятивний капітал на підставі звітності
Банку, складеної згідно з Н(с)БО, який складається з таких компонентів:
			
Норматив адекватності
регулятивного капіталу (Н2)

2011 р. 2010 р.
17.2%

14.8%

Крім цього, достатність капіталу контролюється шляхом застосування єдиного в усій Групі «ПроКредит» розрахунку нормативу достатності капіталу згідно зі вказівками Базельського
комітету («Базельська угода ІІ»). Розрахунок нормативу достатності капіталу ґрунтується на фінансовій звітності Банку згідно
з МСФЗ і на звітну дату становить:

			
2011 р.
Капітал першого рівня
30 155
Капітал другого рівня
10 280
Всього регулятивного капіталу
40 435
		
Активи, зважені з урахуванням ризику 275 159
		
Показник достатності капіталу першого рівня 11,0%
Показник достатності капіталу другого рівня 14,7%
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2010 р.
27 384
12 504
39 888
283 516
9,7%
14,1%

Коефіцієнт левериджу капіталу першого рівня Банку (визначений як відношення капіталу Банку до суми балансових та позабалансових активів і ризиків, пов’язаних з похідними фінансовими інструментами), впроваджений усередині 2011 року з
метою замінити діючий на той момент коефіцієнт леверіджу,
контролюється Банком на щомісячній основі. Його значення не
повинно бути нижчим за 5,0%. Банк дотримувався цього обмеження з моменту впровадження показника, постійно підтримуючи значення впевнено вище за мінімальний рівень. Станом на
кінець 2011 року коефіцієнт левериджу Банку складав 9,0%.
Здатність витримувати ризики
Крім використання коефіцієнтів адекватності капіталу, Банк
оцінює достатність капіталу шляхом використання моделі «Здатності витримувати ризики» для відображення ситуації з ризиками Банку. В основі цієї моделі лежить порівняння потенційних
збитків, що виникають внаслідок діяльності Банку, зі спроможністю Банку нести такі збитки.
Здатність витримувати ризики Банку може бути виміряна чисельно і розраховується як сума власного капіталу Банку (крім
нематеріальних активів) плюс субординований борг. Під покриття ризиків виділяється 60% від загального потенціалу витримувати ризики. Ця величина називається «ресурси, наявні
для покриття ризиків» (або РНдПР). Для розрахунку потенційних
збитків для різних видів ризику використовувались такі поняття:
• Кредитний ризик (клієнти):
Історичний досвід щодо втрат та їх статистичний розподіл розраховуються на основі аналізу міграції кредитного портфеля,
який регулярно оновлюється. Історичні норми збитків розраховуються для заборгованості з різним рівнем якості (розраховані статистично з довірчим інтервалом 99,75%) і застосовуються до поточного кредитного портфеля для розрахунку
потенційних збитків за кредитами.
• Ризик контрагентів:
Розрахунок потенційних збитків унаслідок реалізації ризику
контрагентів ґрунтується на імовірності дефолту, яка вимірюється через відповідний міжнародний кредитний рейтинг
контрагента чи країни ведення його операційної діяльності
(після коригування).
• Ринкові ризики:
Для валютного ризику сума під ризиком розраховується як
розмір відкритої валютної позиції зважений на розмір валютного шоку, визначений на базі статистичної обробки історичних даних (з використанням довірчого інтервалу 99%).
Для процентного ризику проводиться розрахунок впливу на
економічну вартість Банку паралельного зсуву відсоткових
ставок на 2% для іноземної валюти, та історично виміряних
значень – для гривні.
• Операційний ризик:
Підхід, описаний в стандарті Базельського комітету «Базельська угода ІІ», використовується для розрахунку відповідної
вартості величини операційного ризику.
Інші ризики були визнані недостатньо суттєвими для Банку або
суттєвими, але такими, що не піддаються кількісному обчисленню, як, наприклад, ризик ліквідності.
Використання Банком своїх ресурсів РНдПР було помірним до
31 грудня 2011 року. У розрізі категорій ризику тільки ресурси
РНдПР стосовно валютного ризику перевищували внутрішній
показник - внаслідок специфічних вимог, встановлених Національним банком України, до розрахунку регулятивної валютної
позицій.
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Фактор ризику

Інформація
Обмеження (%)
Обмеження
про ризик			
Кредитний ризик 		
25,0%
10 891
Ризик контрагентів
Комерційні банки
1,0%
436
Центральний банк
9,0%
3 921
Ринкові ризики
Валютний ризик
2,5%
1 089
Процентний ризик
10,0%
4 356
Операційний ризик		
12,5%
5 445
Всього		
60,0%
26 138

Фактичний
показник
9 472
52
1 275
2 455
1 562
4 480
19 296

Використане
обмеження (%)
87,0%
12,0%
32,5%
225,4%
35,9%
82,3%
73,9%

Фактичний
показник
9 954
134
689
2 966
6 656
4 496
24 895

Використане
обмеження (%)
97,6%
33,0%
18,8%
290,9%
163,2%
88,2%
101,7%

У таблиці нижче показано розподіл ресурсів RAtCR між різними
категоріями ризику, згідно з визначенням Комітету управління
ринковими ризиками Банку, та рівень їх використання станом
на 31 грудня 2010 року.

Фактор ризику

Інформація
Обмеження (%)
Обмеження
про ризик			
Кредитний ризик 		
25,0%
10 196
Ризик контрагентів
Комерційні банки
1,0%
408
Центральний банк
9,0%
3 670
Ринкові ризики
Валютний ризик
2,5%
1 020
Процентний ризик
10,0%
4 078
Операційний ризик		
12,5%
5 098
Всього		
60,0%
24 470

47. Управління індивідуальними ризиками
У 2011 році процедури управління (та звітування) індивідуальними ризиками Банку були вдосконалені відповідно до змін на
рівні групи. Такі зміни були зумовлені необхідністю підвищити
ефективність управління ризиками Групи з метою дотримання
норм Федерального управління фінансового нагляду Німеччини
«Мінімальні вимоги до управління ризиками» («MaRisk») та вимог Базельської угоди ІІ. Зокрема, було запроваджено додаткові процеси управління такими ризиками:
• Кредитний ризик
• Ризик контрагентів
• Процентний ризик
• Валютний ризик
• Ризик ліквідності
• Операційні ризики та ризик шахрайства
• Дії, спрямовані на протидію відмиванню коштів, отриманих
злочинним шляхом.
Банк робить особливий акцент на загальному розумінні чинників, що провокують ризики, та необхідності постійного аналізу і корпоративних обговорень можливих подій/сценаріїв та
їх можливого негативного впливу. Цілі управління ризиками
включають забезпечення своєчасного виявлення суттєвих ризиків, їх повного розуміння і належного опису - наприклад, забезпечення того, що жоден продукт чи послуга не пропонуються
доти, доки усі сторони не мають повного їх розуміння і не можуть якісно їх використовувати.
Усі ліміти індивідуальних ризиків, до яких Банк відносить власну стратегію управління ризиками, є послідовними і контролюються на рівні групи. Обмежені відхилення від лімітів можливі
тільки для більш суворих лімітів (у випадках, коли такі ліміти
обумовлені місцевим законодавством, наприклад, стосовно
валютного ризику) або якщо вони погоджені з Комітетом управління ризиками Групи.

48. Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що сторона кредитної операції не зможе або тільки частково зможе виконати договірні
зобов’язання перед Банком. Кредитний ризик виникає внаслідок операцій кредитування клієнтів (класичний кредитний
ризик), внаслідок міжбанківських депозитів та включає ризик

емітента. Щоб полегшити процедуру управління кредитним
ризиком, кредитний ризик поділяється на ризик невиконання
кредитних зобов’язань і ризик кредитного портфелю. Кредитний ризик є єдиним найбільшим ризиком для Банку.
Ризик невиконання кредитних зобов’язань внаслідок операцій
кредитування клієнтів
Ризик невиконання кредитних зобов’язань унаслідок операцій
кредитування клієнтів визначається як ризик виникнення збитків унаслідок можливого невиконання договірних платіжних
зобов’язань, пов’язаних із операціями кредитування клієнтів.
Управління ризиком невиконання кредитних зобов’язань унаслідок операцій кредитування клієнтів ґрунтується на ретельному впровадженні Банком принципів кредитування:
• 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 погашення кредитів
• здійснення жорсткого управління простроченою заборгованістю
• суворе стягнення застави у випадку неповернення кредитів
• інвестування у кваліфікований і високо мотивований персонал
• запровадження ретельно розроблених та добре задокументованих процесів
• суворе застосування принципу подвійного контролю
Розмежування між індивідуально значними та незначними кредитами призводить до чітких процесів кредитування для різних
типів кредитних ризиків – процесів, що вже запроваджувались
у минулому в цілях забезпечення ефективного управління ризиком невиконання кредитних зобов’язань. Ці процеси розглядаються переважно з огляду на розподіл обов’язків, що впроваджується у повному обсязі для індивідуально значних кредитів,
що з точки зору ступеня ризику є суттєвими. Інформація, що
отримується від клієнтів, варіюється від підтвердженої аудитом фінансової звітності до власних заяв. Ключові критерії для
прийняття рішення стосовно кредитного ризику залежать від
фінансового стану клієнта, особливо у випадку індивідуально
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незначних кредитних ризиків – ліквідних коштів і кредитоспроможності клієнта та вимог до застави.
Як правило, чим менша сума кредитного ризику, чим кращі документи, надані клієнтом, чим коротший строк дії кредитного
ризику, чим довша історія відносин клієнта з Банком, чим вище
обіг коштів клієнта у Банку, тим меншими будуть вимоги до заставного забезпечення.
Процес прийняття рішень гарантує прийняття всіх кредитних
рішень стосовно індивідуально значних кредитів, а також більшості рішень стосовно індивідуально незначних кредитів кредитним комітетом. Загальний принцип полягає в тому, що Банк
вважає дуже важливим забезпечення того, щоб його кредитні
операції проводились на основі організаційних принципів, які,
для належного виконання правил, передбачають: організаційні структури та операційні процедури, посадові інструкції, які
визначають відповідні задачі, чіткий розподіл повноважень
стосовно прийняття рішень, а також чітке визначення відповідальності.
Прострочені кредити - це кредити, за якими договірні проценти та / або основна сума прострочені. Якість кредитного
портфелю, вища за середню для банківського сектора, свідчить
про застосування зазначених вище принципів кредитування і
демонструє результати застосування показників своєчасного
попередження та належного моніторингу, особливо у випадку
індивідуально незначних кредитів. Це основний момент стратегії Банку стосовно управління заборгованістю в умовах поточної економічної кризи, яка впливає на велику кількість клієнтів
Банку. При появі заборгованості Банк починає активно контролювати випадки непогашення кредитних зобов’язань, і таким
чином зазвичай визначає для себе вірогідність невиконання
кредитних зобов’язань. Банк застосовує суворі правила стосовно кредитів, щодо яких, на думку Банку, не існує реальної перспективи їх погашення і стосовно яких, як правило, реалізація
застави або завершена, або результати процесу реалізації залишаються невизначеними. Заходи з повернення та стягнення
заборгованості здійснюються спеціальними співробітниками,
що, як правило, мають кредитну або юридичну освіту.
Ефективність такого суворого управління кредитним ризиком
відображається у порівняно низькому ступені заборгованості
за кредитним портфелем.
Банк здійснює моніторинг якості кредитного портфеля на постійній основі. Для оцінки якості кредитного портфелю Банк застосовує показних «портфеля під ризиком». Банк визначає показник «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 переважна більшість всіх кредитів мають фіксовані чергові
платежі з щомісячною виплатою основної суми та процентів.
Виняток становлять сезонні сільськогосподарські кредити та
інвестиційні позики, які зазвичай мають пільговий період до 6
місяців. При визначенні портфеля під ризиком Банк не вираховує жодної застави і не здійснює жодних інших коригувань для
зменшення суми такої заборгованості.
Крім цього, якість кредитних операцій забезпечується підрозділом кредитного контролінгу, який відповідає за контроль за
кредитними операціями Банку та дотримання процедур. Цей
підрозділ, що складається з досвідчених співробітників з кредитування, забезпечує дотримання, за формою та змістом, кредитної політики і процедур шляхом перевірки на місцях і моніторингу системи.
Ризик кредитного портфелю внаслідок операцій кредитування
клієнтів
Структурування кредитного портфелю є дуже ефективним засобом зниження кредитного ризику. Основна діяльність Банку,
кредитування мікро- та малих підприємств, вимагає високого
ступеню стандартизації процесу кредитування і врешті решт
призводить до значної диверсифікації цих ризиків у плані географічного розподілу та галузей економіки. Однак кредитування середніх підприємств, тобто присутність більш високих кредитних ризиків, що перевищують 150 тис. євро (1,6 млн. грн.), є
додатковою сферою діяльності Банку з огляду на його загальну
стратегію. Більшість таких клієнтів є динамічно зростаючими
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підприємствами, що співпрацюють із Банком багато років. Проте, більший ступінь складності цих підприємств вимагає відповідного аналізу їх діяльності, проектів, що потребують фінансування, та будь-яких пов’язаних із ними сторін. Застосовується
принцип чіткого розподілу функцій центрального офісу та операційних відділень Банку, а вимоги до ведення документації та
забезпечення за кредитами зазвичай є суворішими.
Структура кредитного портфелю регулярно перевіряється Комітетом управління ризиком кредитного портфелю з тим, щоб
виявити можливі події, які можуть мати вплив на значні області кредитного портфелю (загальні фактори ризику), і, якщо це
необхідно, обмежити ризик, пов’язаний із певними секторами
економіки.
Банк керується нормами, які обмежують концентрацію ризиків
у кредитному портфелі шляхом забезпечення того, що великі
кредити (такі, що перевищують 10% регулятивного капіталу)
вимагають затвердження з боку Комітету управління ризиками
Групи. Жоден кредит не може перевищувати 25% регулятивного
капіталу Банку.
Індивідуально значні кредити контролюються Комітетом управління кредитними ризиками та Комітетом моніторингу і резервування. Для таких кредитів Комітети перевіряють наявність
об’єктивних ознак зменшення корисності, наприклад:
• прострочення понад 30 днів
• затримки договірних платежів процентів та основної суми
• порушення договірних умов
• порушення справи про банкрутство
• будь-яка конкретна інформація про діяльність клієнта (наприклад, проблеми з грошовими потоками, які виникли у
клієнта);
• зміни в ринкових умовах клієнта;
• загальна економічна ситуація.
Крім цього, чиста вартість реалізації утримуваного забезпечення береться до уваги при прийнятті рішення щодо суми резерву
на покриття збитків від зменшення корисності. Для визначення
зменшення корисності на індивідуальній основі застосовується
метод дисконтованих грошових потоків. Інформація про суму
зменшення корисності кредитів клієнтам на індивідуальній
основі наведена у Примітці 35.
Індивідуально значні кредити, стосовно яких немає потреби
створювати індивідуальний резерв під зменшення корисності,
покриваються за рахунок резервів під зменшення корисності
на портфельній основі.
Для індивідуально незначних кредитів, що мають об’єктивні
ознаки зменшення корисності, тобто які є простроченими понад 30 днів, застосовується принцип одноразової виплати;
зменшення корисності визначається виходячи з кількості днів
прострочення. Крім цього, кредити фізичним особам, які вважаються незначними, або групи індивідуально незначних кредитів, можуть класифікуватись як такі, корисність яких зменшилась, у разі настання у країні таких подій, як, наприклад,
політичні заворушення, суттєві погіршення економічних умов,
стихійні лиха та інші зовнішні події. Для усіх кредитів, корисність яких не зменшилась, розраховується сума зменшення корисності на основі кредитного портфелю.
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Аналіз кредитної якості непогашених кредитів станом на 31
грудня 2011 р. є таким:
Бізнескредити
Не прострочені і такі, що їх
корисність не зменшилась

ФінансоКредити на
Сільськополіпшення вий лізинг
господарські
кредити житлових умов

Споживчі
кредити

Інші
кредити

Всього

141 564

34 701

3 146

1 655

1 006

532

182 604

Прострочені, але корисність яких не
зменшилась
1-7 днів
8-30 днів

4 590
2 311
2 279

543
111
432

28
15
13

-

9
3
6

1
1

5 171
2 440
2 731

Кредити, зменшення корисності
яких визначено на сукупній основі
0 днів
1-7 днів
8-30 днів
31-60 днів
61-90 днів
91-180 днів

1 807
692
54
22
360
201
478

7
7
-

82
15
14
21
32

-

484
472
3
7
2

805
804
1
-

3 185
1 990
54
22
377
230
512

33 064
8 551
195
487
1 172
1 508
2 268
18 883

1 926
540
78
149
122
1 037

-

-

824
817
7
-

1 584
1 584
-

37 398
11 492
195
565
1 321
1 515
2 390
19 920

181 025

37 177

3 256

1 655

2 323

Кредити на
СільськоФінансополіпшення вий
господарські
лізинг
кредити житлових умов

Споживчі
кредити

Інші
кредити

Всього

Кредити, зменшення корисності яких
визначено на індивідуальній основі
0 днів
1-7 днів
8-30 днів
31-60 днів
61-90 днів
91-180 днів
> 180 днів
Всього

2 922 228 358

Аналіз кредитної якості непогашених кредитів станом на
31 грудня 2010 р. є таким:

Бізнескредити
Не прострочені і такі, що їх
корисність не зменшилась
Прострочені, але корисність яких не
зменшилась
1-7 днів
8-30 днів
Кредити, зменшення корисності
яких визначено на сукупній основі
0 днів
1-7 днів
8-30 днів
31-60 днів
61-90 днів
91-180 днів
Кредити, зменшення корисності яких
визначено на індивідуальній основі
0 днів
1-7 днів
8-30 днів
31-60 днів
61-90 днів
91-180 днів
> 180 днів
Всього

170 742

19 883

2 510

-

740

538

194 413

6 614

59

36

-

41

-

6 750

2 449
4 165

58
1

13
23

-

1
40

-

2 521
4 229

1 420

9

47

-

81

240

1 797

530
25
19
224
143
479

2
3
1
3

3
7
5
32

-

70
1
2
6
2

238
2
-

843
26
19
238
155
516

45 436

520

18

1 269

1 153

3 322

51 718

15 948
602
373
1 704
1 142
7 272
18 395

416
20
14
70

18
-

1 269
-

1 033
18
102

3 306
16
-

21 990
602
389
1 722
1 162
7 286
18 567

224 212

20 471

2 611

1 269

2 015

4 100

254 678

Ф ін а н сов а звітні с т ь

Причиною реструктуризації кредиту, як правило, стають економічні труднощі клієнта, які негативно впливають на його
платоспроможність переважно через значні зміни макроекономічного середовища, у якому клієнти Банку наразі здійснюють діяльність. Реструктуризації передує ретельний, точний
та індивідуальний аналіз змін у платоспроможності клієнта.
Рішення щодо реструктуризації кредиту завжди приймається
кредитним комітетом і має на меті отримання повного погашення кредиту. Якщо кредит реструктуризується, до умов надання
кредиту вносяться зміни. В іншому випадку ці кредити, умови
надання яких були переглянуті, вважалися б простроченими
або такими, що їх корисність зменшилась.
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Банк регулярно аналізує рівень ризику невиконання кредитних
зобов’язань, що можуть очікуватись протягом певного року на
основі минулого досвіду у цій сфері. Очікувані збитки мають значне покриття за рахунок резервів під збитки від кредитів. Індивідуально значні кредити перевіряються на предмет зменшення корисності на індивідуальній основі (специфічне зменшення
корисності). Зменшення корисності індивідуально незначних
прострочених кредитів визначається на портфельній основі
на підставі минулого досвіду збитків (Примітка 13). Наявність
прострочення понад 30 днів є індикатором об’єктивної ознаки
зменшення корисності. Стосовно кредитів, корисність яких не
зменшилась, створюються резерви під зменшення корисності
на портфельній основі на підставі минулого досвіду збитків.
У таблиці нижче наведені ризики за кредитами клієнтам, які
були реструктуризовані, станом на 31 грудня 2011 р.:

Кредити клієнтам

Бізнес-кредити
Сільськогосподарські
кредити
Кредити на
поліпшення
житлових умов
Фінансовий лізинг
Споживчі кредити
Інші
Всього

Кредитний
портфель

181 025

Реструктуризовані потенційно
проблемні кредити
РеструктуризоРеструктувані кредити, %
ризовані
від кредитного
кредити
портфелю
22 116
12,22%

Реструктуризовані кредити,
корисність яких зменшилась
РеструктуризоРеструктувані кредити, %
ризовані
від кредитного
кредити
портфелю
10 000
5,52%

Всього реструктуризовано

32 116

Реструктуризовані кредити, %
від кредитного
портфелю
17,74%

Реструктуризовані
кредити

37 177

416

1,12%

625

1,68%

1 041

2,80%

3 256
1 655
2 323
2 922
228 358

37
1 215
7
23 791

1,14%
73,41%
0,30%
10,42%

15
1 290
2 387
14 317

0,46%
55,53%
81,69%
6,27%

52
1 215
1 297
2 387
38 108

1,60%
73,41%
55,83%
81,69%
16,69%

У таблиці нижче наведені ризики за кредитами клієнтам, які
були реструктуризовані, станом на 31 грудня 2010 р.:
Кредити клієнтам

Бізнес-кредити
Сільськогосподарські
кредити
Кредити на
поліпшення
житлових умов
Фінансовий лізинг
Споживчі кредити
Інші
Всього

Кредитний
портфель

224 212

Реструктуризовані потенційно
проблемні кредити
РеструктуризоРеструктувані кредити, %
ризовані
від кредитного
кредити
портфелю
32 270
14,39%

Реструктуризовані кредити,
корисність яких зменшилась
РеструктуризоРеструктувані кредити, %
ризовані
від кредитного
кредити
портфелю
17 498
7,81%

Всього реструктуризовано

49 768

Реструктуризовані кредити, %
від кредитного
портфелю
22,20%

Реструктуризовані
кредити

20 471

180

0,88%

418

2,04%

598

2,92%

2 611
1 269
2 015
4 100
254 678

69
9
32 528

2,64%
0,45%
12,77%

21
1 269
1 104
3 560
23 870

0,80%
100,00%
54,79%
86,83%
9,37%

90
1 269
1 113
3 560
56 398

3,44%
100,00%
55,24%
86,83%
22,14%

Згідно з політикою Групи, тільки кредити з дуже низьким ступенем ризику та/або короткострокові кредити можуть бути забезпеченими не повністю. Кредити з більшим ризиком завжди
покриваються надійним забезпеченням, як правило, у вигляді
іпотек.
Враховується справедлива вартість забезпечення. Достатній
обсяг забезпечення надає Банку впевненості у достатньому покритті кредитного ризику, що береться до уваги при визначенні суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності
кредитів.
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У таблиці нижче наведена справедлива вартість забезпечення,
що покриває кредитний портфель станом на 31 грудня 2011 р.:
			
Бізнескредити

Сільськогосподарські
кредити

Кредити на
поліпшення
житлових умов

Фінансовий лізинг

Споживчі
кредити

Інші
кредити

Всього

Справедлива вартість забезпечення
об’єкти житлової нерухомості 96 813
інші об’єкти нерухомості
169 357
грошові депозити
1 882
транспортні засоби
71 908
інші активи
11 565

3 079
26 754
150
51 748
9 976

300
124
-

220
466
-

1 314
281
111
151
-

3 395
136
79
693
-

105 121
196 994
2 222
124 624
21 541

Всього

91 707

424

686

1 857

4 303

450 502

Кредити на
поліпшення
житлових умов

Фінансовий лізинг

Споживчі
кредити

Інші
кредити

Всього

4 190
208
6
826
-

117 103
232 675
1 930
105 083
23 362

5 230

480 153

351 525

У таблиці нижче наведена справедлива вартість забезпечення,
що покриває кредитний портфель станом на 31 грудня 2010 р.:
			
Бізнескредити

Сільськогосподарські
кредити

Справедлива вартість забезпечення
об’єкти житлової нерухомості 108 797
1 345
828
688
1 255
інші об’єкти нерухомості
211 862
19 684
6
782
133
грошові депозити
1 630
28
1
265
транспортні засоби
80 624
23 206
248
179
інші активи
17 231
6 131
							
Всього
420 144
50 394
1 083
1 470
1 832

Згідно з політикою Групи стосовно обліку стягнутого майна, усі
товари, отримані від клієнтів унаслідок невиконання ними кредитних зобов’язань, повинні продаватися третім сторонам, щоб
уникнути конфлікту інтересів через встановлення для забезпечення вартості, нижчої за ринкову. Крім цього, стягнуте майно
продається за найвищою можливою вартістю, як правило, шляхом публічного аукціону, і будь-яка сума, що залишається після
виплати основної суми заборгованості, нарахованих відсотків
та пені, зараховується на рахунок клієнта. Стягнуте майно переважно включає землю та будівлі (Примітка 39).

49. Фінансові ризики
Ризик контрагентів і емітентів
Метою управління ризиком контрагентів і емітентів є уникнення
збитків, які виникають внаслідок неспроможності контрагентів
(наприклад, комерційних банків) виконати свої зобов’язання
перед Банком. Цей тип ризику поділяється на:
• ризик втрати основної суми – це ризик втрати суми, наданої
контрагенту, в результаті її непогашення в повному обсязі у
встановлений час (дефолт контрагента).
• ризик заміщення – це ризик втрат, понесених в результаті
заміщення угоди на ринку на еквівалентну.
• ризик розрахунків – це ризик понесення збитку у зв’язку з
невиконанням контрагентом зобов’язання з поставки активів згідно з умовами договору
• ризик емітента – можливість отримання збитків внаслідок
невиконання зобов’язань емітентом цінних паперів.
Ризик контрагентів і емітентів перш за все виникає внаслідок
потреби Банку (а) в інвестуванні ліквідних коштів, (б) у проведенні операцій з іноземними валютами чи (в) у придбанні
засобів хеджування позицій під ризиком. Ліквідні кошти розміщуються на міжбанківському ринку на дуже короткий строк,
як правило до одного місяця. Операції з іноземними валютами
мають менші строки виконання, як правило впродовж доби.
Крім цього, кошти розміщені в Національному банку України та-

кож характеризуються певним рівнем ризику. По-перше, Банк
має кореспондентські рахунки в гривнях, відкриті в НБУ. Подруге, НБУ вимагає від фінансових установ утримувати певний
обсяг обов’язкових резервів на спеціальних рахунках, розмір
яких залежить від:
(a) розміру депозитів клієнтів,
(б) суми коштів в іноземній валюті, позичених з-за кордону на
строк менший ніж 6 місяців (крім позикових коштів, отриманих від наддержавних установ).
(в) обсягу кредитів у іноземній валюті, наданих клієнтам, що не
отримують регулярного доходу в іноземній валюті (Примітка 32). Банк не може уникнути цього ризику, але ретельно
його відстежує.
Ризик контрагентів і емітентів контролюється у відповідності
до Політики з управління ризиком контрагентів Групи «ПроКредит», яка визначає процедуру відбору контрагентів/емітентів
та процес встановлення лімітів, а також Політикою проведення казначейських операцій Групи «ПроКредит», яка визначає
перелік дозволених операцій та правила їх проведення. Загальний принцип полягає в тому, що тільки великі системні міжнародні банки (та їх дочірні структури в Україні) і найнадійніші
місцеві банки (переважно найбільші державні банки) з гарними
репутацією та фінансовим станом можуть виступати як контрагенти. Крім того, ліміти існує обмеження на максимальний розмір ліміту, який може бути встановлений Банком самостійно 10% регулятивного капіталу для банків з країн, що не є членами
ОЕСР, і 25% для банків з країн-членів ОЕСР. Більш високі ліміти
підлягають затвердженню Комітетом з управління активами та
пасивами Групи (КУАП Групи).
Ліміт для кожного з контрагентів затверджується на Комітеті з
управління ринковими ризиками або Комітеті з управління активами та пасивами Банку, ґрунтуючись на основі ретельного
аналізу, який проводиться відділом ризик-менеджменту Банку
у співпраці з Казначейством.
Політика Групи забороняє Банку проводити будь-які спекулятивні інвестиції та торгові операції. Проте для цілей інвестування ліквідних коштів Банк може купувати (та утримувати) цінні
папери (включаючи облігації внутрішньої державної позики,
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випущені урядом і депозитні сертифікати Національного банку
України). Ризик емітентів контролюється положеннями консервативної Політики проведення казначейських операцій Банку,
яка розроблена на основі Політики проведення казначейських
операцій Групи «ПроКредит». Протягом 2011 року Банк не інвестував кошти в жодні цінні папери, крім цінних паперів, випущених урядом або центральним банком.
У таблиці нижче подано аналіз типів контрагентів та емітентів, із
якими Банк здійснює операції:
		
Примітка
2011 р.
				
Групи банків		
36 576
Україна
32,33
17 523
Банки країн-членів ОЕСР
32
18 730
Банки країн, що не є членами ОЕСР
32
323
Національний банк України		
16 958
Обов’язкові резерви
33
12 590
Інша заборгованість
32
4 368
Уряд
36
Всього		
53 534

% регулятивного
2010 р.
капіталу		
90,5
14 503
43,4
2 912
46,3
11 027
0,8
564
41,9
7 403
31,1
3 717
10,8
3 686
3 077
132,4
24 983

% регулятивного
капіталу
36,3
7,3
27,6
1,4
18,5
9,3
9,2
7,7
62,5

Міжбанківські депозити, міжбанківські кредити, операції з іноземними валютами та операції з похідними фінансовими інструментами проводяться з банками, які можна поділити на банки з
країн-членів ОЕСР і банки з країн, що не є членами ОЕСР. Ризик
розподіляється між трьома банківськими групами країн-членів
ОЕСР, двома банківськими групами країн, що не є членами ОЕСР,
і сімома українськими банками, що є переважно членами провідних банківських груп країн-членів ОЕСР.
У таблиці нижче подано розподіл ризиків, пов’язаних із центральним банком та урядом, у розрізі валют:

		
Національний банк України
Обов’язкові резерви
Інші ризики
Всього

Гривня
10 925
6 557
4 368
10 925

Дол. США
4 564
4 564
4 564

Євро
1 469
1 469
1 469

Всього
16 958
12 590
4 368
16 958

in %
23%
56%
51%
12%
14%26%
17%
––100%

2010 р.
2009
11 990
20,039
34,5242 513
–3 077
2,7203 717
1
–
1
–
21 298
57,283

in %
56%
35%
12%
60%
14%
–
17%
5%
––100%

У таблиці нижче подано розбивку ризику контрагентів і емітентів
Банку за продуктами:
		
		
«Ностро»
рахунки
Nostro accounts
Міжбанківські
депозити
Interbank
placements
Цінні папери
Securities
Обов’язкові
резерви
Mandatory reserves
Похідні
фінансові інструменти:
Derivatives:
Депозитний
Depo swap своп
Всього
Total

2011
р.
2010
11 239
11,990
25
337
2,513
3,07712
590
3,717
1149 166
21,298

Станом на 31 грудня 2011 р. діючі угоди на міжбанківському ринку були укладені на строк до одного місяця включно.
Валютний ризик
Активи та зобов’язання Банку деноміновані в більш, ніж одній
валюті. Якщо активи та зобов’язання в одній валюті не співпадають, Банк має відкриту валютну позицію та наражається на
потенційно несприятливі зміни обмінних курсів.
Фінансовий ринок України досі розвивається і характеризується суттєвими раптовими змінами валютних курсів та порівняно
високою інфляцією. Внаслідок цього, значна частина приватних
заощаджень в Україні здійснюється в євро або доларах США. З
іншого боку, кредити в іноземній валюті характеризуються нижчими процентними ставками та довшими строками погашення

ніж кредити в гривні (що обумовлює попит на них), хоча у 2011
році кредитування в іноземній валюті і було заборонене для деяких категорій клієнтів. Тому, іноземна валюта й досі відіграє
ключову роль у діяльності Банку.
Управління валютним ризиком контролюється Політикою
управління валютним ризиком Групи. Дотримання Банком цієї
Політики постійно контролюється Підрозділом з управління
ринковими ризиками Групи, а рішення щодо внесення змін та
виключень до цієї Політики приймаються Комітетом управління
ризиками Групи та КУАП Групи.
Казначейство Банку відповідальне за постійний моніторинг
змін валютних курсів та подій на валютних ринках. Цей підрозділ також щоденно визначає валютні позиції Банку. Загалом,
усі валютні позиції повинні бути закриті до кінця дня; довгі чи
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короткі позиції для спекулятивних цілей заборонені в принципі.
Згідно з політикою Групи, похідні фінансові інструменти можуть
використовуватись тільки для цілей хеджування для закриття
валютних позицій Банку (хоча іноді вони надаються як послуги клієнтам і використовуються для цілей ліквідності). Перелік
дозволених валютних деривативів обмежений валютними форвардами (включаючи безпоставочні форварди) і валютними
свопами. Валютний ризик Банку щоденно контролюється відділом ризик-менеджменту Банку.
Звіти про події на валютних ринках і валютні позиції регулярно
подаються до КУАП Банку, який уповноважений приймати стратегічні рішення стосовно казначейських операцій. У випадках,
коли існує потреба у внесенні виключень до політики Групи, або
у випадках порушень встановлених Групою лімітів відділ ризикменеджменту Банку звітує про це КУАП Групи чи Комітету управління ризиками Групи та пропонує вжиття відповідних заходів.
Банк намагається закривати валютні позиції та управляє валютним ризиком так, щоб відкриті валютні позиції завжди залишалися в межах норми. Для цілей управління валютним ризиком Банк запровадив два рівні контролю: ліміт та індикатори
раннього реагування. Ліміт обмежує розмір загальної відкритої
валютної позиції Банку 10%-ма відсотками регулятивного капі-

талу. Індикатори раннього реагування (5% регулятивного капіталу для відкритої валютної позиції у будь-якій валюті та 7,5%
для загальної відкритої валютної позиції) дозволяють виявити
ситуації, коли слід негайно вжити відповідних заходів для коригування відкритої валютної позиції та запобігти можливому
порушенню ліміту.
На відкриту валютну позицію Банку також впливають особливі
вимоги НБУ. Національний банк України встановив особливі
норми розрахунку відкритої валютної позиції для місцевих
банків, які примушують банки із значною сумою резервів на
покриття збитків від зменшення корисності кредитів, деномінованих в іноземній валюті, утримувати короткі відкриті валютні
позиції (згідно з МСФЗ) у еквівалентних обсягах. Незважаючи
на цю вимогу, Банку вдалося скоротити свою коротку відкриту
валютну позицію для доларів США впродовж 2011 року. Цього
вдалося досягти переважно шляхом списань кредитів згідно з
національними обліковими нормами.
У таблиці нижче подано розподіл статей звіту про фінансовий
стан Банку в розрізі іноземних валют, які є суттєвими для здійснення операційної діяльності, (євро і долар США), станом на 31
грудня 2011 р.:

			
Євро
Дол. США
						
Активи			
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви			
2 794
7 655
Заборгованість інших банків			
8 049
27 334
Кредити та аванси клієнтам			
11 260
91 839
Інші фінансові активи			
41
Всього активів			
22 144
126 828
			
Зобов’язання			
Кошти клієнтів			
21 719
73 184
Інші позикові кошти			
42 904
Інші фінансові зобов’язання			
28
32
Субординований борг			
14 050
Всього зобов’язань			
21 747
130 170
Чиста позиція			
Кредитні зобов’язання 			

397
1 310

(3 342)
752

Інші
валюти
187
354
541

325
1
326
215
31

У таблиці нижче подано розподіл статей звіту про фінансовий
стан Банку в розрізі іноземних валют, що є суттєвими для здійснення операційної діяльності, якими є євро і долар США, станом на 31 грудня 2010 р.:
			
Євро
Дол. США
						
Активи			
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви			
11 126
4 063
Заборгованість інших банків
		
Кредити та аванси клієнтам			
12 125
143 207
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу			
96
Інші фінансові активи			
901
734
Всього активів			
24 248
148 004
			
Зобов’язання			
Кошти клієнтів			
24 674
72 220
Інші позикові кошти			
63 621
Інші фінансові зобов’язання			
73
132
Субординований борг			
14 048
Всього зобов’язань			
24 747
150 021
Чиста позиція			
Кредитні зобов’язання 			

(499)
3 536

(4 017)
1 525

Інші
валюти
645
645

553
11
564
81
-
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Для оцінки валютного ризику Банк щомісячно здійснює аналіз
на основі методики вартості з урахуванням ризику (VaR). Базовий період для розрахунку встановлено як один рік, а строк
для аналізу історичної інформації – п’ять років. Корреляційний
ефект включений до аналізу шляхом врахування паралельних
історичних зсувів валютних курсів для кожної з валют, у яких
Банк має значні валютні позиції (тобто, долар США та євро). Результати подано у таблиці нижче:
		
2011 р.
Максимальний збиток (VaR),
99% довірчий інтервал
(2 455)
Середній збиток у разі
перевищення довірчого інтервалу (2 532)

2010 р.
(2 960)
(2 965)

Загалом у 2011 році Банк утримував валютний ризик на найнижчому можливому рівні, незважаючи на обмеження унаслідок
регуляторних вимог до розрахунку відкритих валютних позицій.
Процентний ризик
Процентний ризик виникає внаслідок структурних відмінностей між строками погашення активів і строками погашення
зобов’язань, наприклад, якщо кредит зі строком погашення 4
роки та фіксованою процентною ставкою фінансується депозитом зі строком погашення 6 місяців. Це наражає Банк на ризик
збільшення витрат на консолідування боргу до дати погашення
кредиту, скорочуючи таким чином кредитну маржу Банку.
Більшість непогашених кредитів Банку мають фіксовані процентні ставки. Середній строк погашення кредитів перевищує
строк, на який розміщуються депозити клієнтів, наражаючи
таким чином Банк на зазначений вище процентний ризик. З
огляду на те, що фінансові інструменти для зменшення процентного ризику (інструменти хеджування) не були доступні на українському ринку, це вимагало від Банку здійснення ретельного
контролю за процентним ризиком.
Підхід Банку до оцінки та управління процентним ризиком ґрунтується на Політиці управління процентним ризиком Групи.
Основний показник управління процентним ризиком оцінює потенційний вплив на економічну вартість усіх активів та
зобов’язань. Цей показник аналізує можливий збиток, що може
бути понесений Банком у разі дуже несприятливих змін («шоків») процентних ставок за активами та зобов’язаннями. Для
євро та долара США передбачається паралельна зміна процентної ставки на +/- 200 базисних пунктів. Для гривні визначення
шоку ґрунтується на історичних коливаннях процентної ставки
протягом останніх п’яти років. Потенційний економічний вплив
на звіт про фінансовий стан Банку не повинен перевищувати
10% регулятивного капіталу для кожної з валют. Індикатор раннього реагування встановлений на рівні 5% для кожної з валют,
що забезпечує завчасне попередження.
Також регулярно аналізується можливий вплив процентного ризику на очікуваний прибуток Банку протягом наступних трьох
місяців. Це демонструє можливий вплив процентного ризику
на звіт про прибутки та збитки у короткостроковій перспективі.
Відхилення від Політики управління процентним ризиком Групи
і порушення лімітів процентних ставок повинні погоджуватись
Комітетом управління ризиками Групи.
Процентний ризик постійно обговорюється з Комітетом управління ринковим ризиком Банку. Показники також доводяться до
відома Комітету управління ризиками Групи.
Щоб обмежити процентний ризик, Банк прагне узгодити строки
погашення тих статей звіту про фінансовий стан, що генерують
процентні доходи і процентні витрати. Відповідно, Банк продовжив надання кредитів зі змінними процентними ставками, що
були прив’язані до процентних ставок за депозитами зі строком
погашення шість місяців та один рік, допомагаючи таким чином
зменшити процентний ризик у 2011 році. Ще одним заходом став
випуск облігацій у травні 2011 року, що забезпечив Банк довгостроковими ресурсами у гривні з фіксованою процентною ставкою.
Основним показником процентного ризику Банку є показник
впливу на економічну вартість. Він оцінює вплив змін процентної ставки на всі чутливі до процентної ставки балансові та по-
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забалансові статті та обчислює втрату цінності для банку в разі
змін процентної ставки. Як зазначено вище, розрахунок показника впливу на економічну цінність ґрунтується на різних паралельних змінах у кривих процентної ставки. Для долара США та
евро застосовується зміна у +200 б.п.; для гривні зміна визначається на умовах історичного найгіршого сценарію (+1000 б.п
та +1621 б.п. для процентних ставок, пов’язаних із клієнтським
ринком та ринком капіталу відповідно).
Банк закінчив 2011 рік зі співвідношенням впливу на економічну цінність та капіталу на рівні 3,9% (2010 р.: 15,5%) при ліміті
10,0% (2010 р.: 15,5% - виключення, затверджене на рівні Групи).
Враховуючи цей показник, а також інші існуючі контрольовані
показники та тенденції у змінах процентних балансових статей,
рівень процентного ризику Банку оцінюється як середній.
Ризик ліквідності
Система управління ризиком ліквідності Банку адаптована до
специфічних особливостей Банку. З одного боку, Банк був заснований як кредитна установа та фінансовий посередник для
населення. Отже, Банк характеризується наявністю кредитного портфелю, що є найбільшим єдиним компонентом активів, і
переважно рефінансується шляхом залучення депозитів населення (інші фінансові інструменти також застосовуються, але
вважаються менш пріоритетними). З іншого боку, кредитний
портфель характеризується високою концентрацією кредитів
малим підприємствам (висока диверсифікація). Більшість кредитів надаються на умовах ануїтету і мають відносно низький
рівень неповернення – враховуючи негативний вплив нещодавньої фінансової кризи, що вплинула на фінансовий стан
значної кількості позичальників, - і, отже, високий ступінь прогнозованості грошових потоків. Оскільки депозити є основним
джерелом фінансування Банку для забезпечення зростання
кредитного портфелю, залежність Банку від інструментів ринку капіталу є незначною. Всі ці чинники забезпечують відносно
просту і зрозумілу систему управління ризиком ліквідності.
Ризик ліквідності у вузькому значенні (ризик неплатоспроможності) – це ризик того, що Банк не зможе повністю або своєчасно
виконати свої поточні та майбутні платіжні зобов’язання. Ризик
ліквідності у більш широкому значені (ризик фондування) – це
ризик настання таких умов, коли довгострокове фінансування
стане недоступним або може бути отримано тільки за підвищеними процентними ставками.
КУАП Банку визначає стратегію стосовно ліквідності Банку і
встановлює ліміти ризику ліквідності. Казначейство Банку здійснює щоденне управління ліквідністю Банку і відповідає за виконання рішень КУАП. Дотримання стратегій, політик та лімітів
регулярно контролюється відділом ризик-менеджменту Банку.
Крім вимог місцевих регуляторних органів, стандарти, застосовувані Банком у цій сфері, ґрунтуються на Політиці управління
ризиком ліквідності Групи та Політиці проведення казначейських операцій Групи. Порушення лімітів і виключення до цих
Політик погоджуються Комітетом управління ризиками Групи.
Казначейство Банку контролює ліквідність на щоденній основі з
застосуванням методу, що ґрунтується на аналізі грошових потоків. Цей метод був розроблений із тим, щоб отримати реалістичну картину майбутньої ліквідності. Він включає припущення
стосовно змін у депозитах та кредитах і допомагає передбачити
показники ризику ліквідності.
Основним інструментом оцінки ризику ліквідності є прогнозний
аналіз розривів ліквідності, який показує структуру договірних
строків погашення активів та зобов’язань і визначає майбутні
потреби у фінансуванні виходячи з певних припущень. Використовуються числені сценарії – починаючи з оцінки майбутньої
ліквідності за нормальних фінансових обставин, і до аналізу
ліквідності Банку при найгіршому сценарії (стрес-тестування).
Припущення стають дедалі жорсткішими з кожним сценарієм
відповідно.
Виходячи з аналізу розривів у строках погашення, Банк щомісячно (а за потреби – частіше) розраховує комплекс ключових
показників ризику ліквідності та індикаторів раннього реагування та ретельно його контролює. Основним показником достатньості короткострокової ліквідності є показник достатньої
ліквідності («ПДЛ»), який порівнює суми наявних високоліквідних активів та зобов’язань, погашення яких передбачається
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впродовж наступних 30 днів. Цей показник не повинен бути
нижчим за 1. Це означає, що Банк завжди має достатньо коштів
для погашення зобов’язань, погашення яких передбачається
впродовж наступних 30 днів.
До цього переліку додаються індикатори раннього реагування,
основним з яких є показник рівня високоліквідних активів, який
співвідносить такі активи з депозитами клієнтів.
Банк також аналізує власну ліквідність із більш структурної точки зору, враховуючи розриви ліквідності більш пізніх періодів
і додаткові джерела потенційної ліквідності. Ліквідність також
враховує кредитні лінії, що можуть бути залучені Банком із деякою затримкою в часі, та менш ліквідні активи, що потребують
певного часу на ліквідацію.
Політика управління ризиком ліквідності Групи визначає ряд
індикаторів раннього реагування. Так, якщо показник високоліквідних активів стає нижчим за 20%, або якщо з’являється
розрив короткострокової ліквідності, або якщо концентрація
депозитів (частка 10 найбільших вкладників) перевищує 20%,
КУАП Банку та КУАП Групи або Комітет управління ризиками
Групи залучаються до прийняття рішень стосовно вжиття відповідних заходів.
З метою підтримання ліквідності Банку навіть у стресових ситуаціях, визначаються потенційні потреби в ліквідності для різних
сценаріїв розвитку подій. Результати ретельно аналізуються, і
на їх основі КУАП визначає суму необхідного резерву ліквідності Банку. Результати цього стрес-тестування також використовуються для визначення суми кредитної лінії стенд-бай (резерв
ліквідності), наданої Банку ПроКредит Холдингом АГ та Ко КГаА.
У 2011 році сума цієї кредитної лінії складала 11,0 млн. дол. США.
Основне призначення цієї кредитної лінії - використання коштів
для покриття очікуваних розривів ліквідності.
Банк також прагне диверсифікувати джерела фінансування.
Концентрація частки найбільших вкладників контролюється
з метою уникнення залежності від кількох найбільших вкладників. Згідно з внутрішніми політиками Банку, концентрація
вкладників вважається значною, якщо депозити 10-ти найбільших вкладників перевищують 20% загального обсягу депозитів

клієнтів. Це попереджувальний сигнал, і він вимагає, щоб причини та відповідні заходи були доведені до відома КУАП Банку та
Комітету управління ризиками Групи.
Банк також прагне мінімізувати свою залежність від міжбанківського ринку. Політики Групи «ПроКредит» передбачають, що
загальна сума міжбанківських зобов’язань не повинна перевищувати 40% від обсягу залучених коштів, а фінансування «овернайт» не повинне перевищувати 4% загальних зобов’язань.
У 2011 році ліквідність Банку зросла до дуже високого рівня внаслідок таких чинників:
• Обсяг кредитного портфелю в іноземній валюті поступово
зменшився, оскільки (a) можливість надання кредитів в іноземній валюті клієнтам, що не мають надійних джерел валютних надходжень, була обмежена центральним банком
(Банк, як правило, не співпрацює з великими клієнтами,
що займаються експортом) та (б) значна частина кредитного портфеля досі складається з кредитів, деномінованих у
доларах США. Все це сприяє суттєвому обсягу щомісячних
платежів за кредитами, що забезпечує надійне внутрішнє
джерело притоку коштів у доларах США для підтримки ліквідності Банку в цій валюті.
• Можливості інвестування надлишку доларів США на ринку
були обмежені кредитами клієнтам, що мають надходження в іноземній валюті, розміщеннями коштів на місцевому
ринку капіталу та інвестиціями в державні облігації, деноміновані у доларах США, що були вперше випущені урядом
у грудні 2011 року. Зважаючи на такі обмежені можливості,
Банк вирішив скоротити обсяг свого портфелю позикових
коштів, отриманих від міжнародних фінансових установ
(там, де це було доцільним із точки зору фінансової ефективності). Проте, рівень ліквідності досі залишається дуже
високим.
• Позитивні тенденції стосовно притоку строкових депозитів
клієнтів, особливо в гривнях, почали спостерігатися, зокрема протягом останнього кварталу 2011 року.
Протягом року Банк дотримувався усіх лімітів ліквідності – як
внутрішньої, так і зовнішньої, - зокрема нормативних показників ліквідності, встановлених НБУ. У таблиці нижче подано перелік ключових показників ліквідності Банку:

Показник ліквідності
Обмеження
2011 р.
Нормативи ліквідності			
Норматив миттєвої ліквідності (H4)
не нижче за 20,0%
26,9%
Норматив поточної ліквідності (H5)
не нижче за 40,0%
62,2%
Норматив короткострокової ліквідності (H6)
не нижче за 60,0%
82,9%
			
Показники внутрішньої ліквідності			
Показник достатньої ліквідності
не нижче за 1,0
2,6
Показник міжбанківських зобов’язань
не вище за 40,0%
0,0%
Показник фінансування «овернайт»
не вище за 4,0%
0,0%

2010 р.
24,9%
40,3%
73,9%

1,4
0,0%
0,0%

З огляду на дуже сильну поточну позицію ліквідності Банку та позитивні зміни у депозитному портфелі, рівень ризику ліквідності
Банку оцінюється як низький.
У таблиці нижче подано аналіз недисконтованих грошових потоків для фінансових зобов’язань Банку за договірними строками
погашення, що залишились, станом на 31 грудня 2011 року. Договірний строк до погашення, що залишився, визначений як період між звітною датою і затвердженою договором датою погашення зобов’язання або датою часткового погашення зобов’язання
за договором.

Ф ін а н сов а звітні с т ь

		
Зобов’язання
Кошти клієнтів
Інші позикові кошти
Випущені боргові цінні папери
	Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання
Всього потенційних майбутніх виплат за
фінансовими зобов’язаннями

До 1
місяця

1-3
місяці

123 612
91
1 088

15 649
422
-

124 791

16 071

3 - 12
місяців

1-2
роки

2-5
років

Понад
5 років

					
52 066
1 649
315
998
16 407
13 525
19 470
1 264
16 856
754
15 197
3 706
-

Всього

194 290
49 494
18 541
19 657
1 088

70 490

15 175

51 838

4 705

283 070

3 - 12
місяців

1-2
роки

2-5
років

Понад
5 років

Всього

У таблиці нижче подано аналіз недисконтованих грошових потоків для фінансових зобов’язань Банку за договірними строками
погашення, що залишились, станом на 31 грудня 2010 року.
		
Зобов’язання
Кошти клієнтів
Інші позикові кошти
Субординований борг
Всього потенційних майбутніх виплат за
фінансовими зобов’язаннями

До 1
місяця

1-3
місяці

109 624
-

18 395
5 195
-

109 624

23 590

Оскільки не всі грошові потоки виникнуть у майбутньому, як
зазначено у договорах, Банк застосовує ряд припущень для побудови очікуваного сценарію, особливо щодо зняття коштів із
депозитів. Ці припущення є дуже консервативними.
Ключові припущення, які використовуються для розрахунку показників ліквідності, включають:
• 50% міжбанківських зобов’язань, що згідно з договором
підлягають погашенню за першою вимогою, будуть погашені у наступному місяці, а решта 50% - протягом наступних
трьох місяців
• 20% депозитів клієнтів, що згідно з договором підлягають
погашенню за першою вимогою, будуть погашені у наступному місяці, а решта 80% - пізніше
• 5% ризиків, гарантованих Банком, вимагатимуть погашення протягом наступного місяця
• 20% кредитних ліній, що відкриті Банком для клієнтів, але
наразі не використані, будуть використані протягом наступного місяця.
Метою Банку є постійна наявність достатньої ліквідності для обслуговування усіх можливих зобов’язань протягом наступного
місяця. З технічної точки зору це означає, що наявні у Банка
активи завжди повинні перевищувати можливі зобов’язання,
згідно з зазначеними вище припущеннями.
У таблиці нижче подано результати застосування такого підходу
до оцінки ризику ліквідності і показано розподіл пов’язаних із
ліквідністю позицій у розрізі певних облікових періодів.

					
47 801
2 178
259
722
17 931
21 342
32 662
1 291
1 280
11 032
7 341
67 023

24 800

43 953

8 063

178 979
77 130
20 944
277 053
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У таблиці нижче подано результати застосування такого підходу
до оцінки ризику ліквідності і показано розподіл пов’язаних із
ліквідністю позицій у розрізі певних облікових періодів.

До 1 місяця

1-3
місяці

3-6
місяців

7 - 12
місяців

Понад
1 рік

Всього

Грошові кошти в касі

12 374

-

-

-

-

12 374

Залишки на рахунку в НБУ з обмеженим
використанням коштів (депозит
обов’язкових резервів)

12 580

-

-

-

-

12 580

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

4 368

-

-

-

-

4 368

Кореспондентські рахунки та депозити
«овернайт» в інших банках

11 285

-

-

-

-

11 285

Невикористані невідкличні безумовні
кредитні зобов’язання

11 000

-

-

-

-

11 000

Короткострокові розміщення коштів в
інших банках

23 318

2 000

-

-

-

25 318

Активи

Кредити та аванси клієнтам

9 742

22 338

26 566

49 771

95 091

203 508

84 667

24 338

26 566

49 771

95 091

280 433

22 563

5 641

5 641

5 641

73 331

112 817

57

-

-

-

-

57

1 640

-

-

-

-

1 640

17

-

-

2 657

-

2 674

-

-

2 222

6 111

33 889

42 222

8 465

14 830

19 297

28 515

2 847

73 954

-

-

-

-

14 040

14 040

Всього зобов’язань

32 742

20 471

27 160

42 924

124 107

247 404

Очікуваний розрив ліквідності

51 925

55 792

55 198

62 045

33 029

Всього активів
Зобов’язання
Кошти клієнтів (крім TDA)
Умовні зобов’язання за гарантіями
Невикористані невідкличні кредитні
зобов’язання
Інші позикові кошти (зобов’язання
перед «ПроКредит Холдинг»)
Інші позикові кошти (крім зобов’язань
перед «ПроКредит Холдинг»)
Кошти клієнтів (TDA)
Субординований борг

Показник достатньої ліквідності

2,6

Очікуваний розрив ліквідності вказує на потенційні потреби
ліквідності в рамках облікового періоду, якщо він є від’ємним,
і вказує на потенційний надлишок ліквідності, якщо він є позитивним. Цей розрахунок включає позитивні показники попередніх облікових періодів. На операційному рівні звіт про розрив
ліквідності складено у розрізі найбільш суттєвих валют (гривня,
долар США та євро).
Загалом, Банк вважає свої джерела фінансування досить диверсифікованими, особливо враховуючи те, що більша частина
фінансування Банку представлена великою кількістю депозитів клієнтів. Показники також свідчать про те, що завдяки надлишковій ліквідності у 2011 році ризики, пов’язані з банками та
міжнародними фінансовими установами, значно зменшились
протягом року.

50. Операційний ризик
Операційний ризик вважається важливим фактором ризику для
Банку, враховуючи, що Банк покладається на високий ступень
децентралізованої обробки інформації та прийняття рішень.
Відповідно до Базельської угоди II, ми визначаємо операційний
ризик як ризик збитку в результаті недостатніх або помилкових
внутрішніх процесів, людського фактору, систем та / або зовнішніх подій. У 2009 році Банк запровадив спеціальну Політику
управління операційними ризиками, і з того моменту щороку
її вдосконалює. Принципи, викладені у цьому документі, були
розроблені для ефективного управління операційним ризиком
і відповідають вимогам Базельської угоди II до «стандартного
підходу» (як зазначено у Розділі 276 «Положення стосовно платоспроможності», Німеччина (SolvV)).
Загальна основа управління операційними ризиками є додатковою та збалансованою системою з її ключовими компонентами
– корпоративна культура, структура управління, політика і процедури, оцінки ризиків, затвердження нових ризиків, ключові

показники ризику і бази даних подій виникнення ризику. В той
час як корпоративна культура, структура управління, а також
політика і процедури визначають основні культурні та організаційні параметри, оцінка ризиків, затвердження нових ризиків,
ключові показники ризику і бази даних подій виникнення ризику є ключовими інструментами для здійснення процесу управління ризиками.
Загальними цілями цього підходу до управління операційними
ризиками є:
• розуміння основних чинників операційних ризиків Банку
• спроможність виявляти критичні проблеми якомога раніше
• уникнення збитків, спричинених операційними ризиками та
• забезпечення ефективного використання капіталу Банку.
Для досягнення цих цілей запроваджені спеціальні інструменти
і процеси, які є частиною основних компонентів, як зазначено
вище. Вони представлені в тому порядку, в якому вони використовуються в рамках процесу управління операційними ризиками. Цей процес поділяється на етапи виявлення, оцінки,
мінімізація ризику, моніторингу, документального оформлення
та інформування, а також подальшого контролю.
Виявлення
• Щорічна оцінка операційного ризику та ризику шахрайства
• Процес затвердження нових ризиків
• Виявлення ризиків та їх документальне оформлення в Базі
даних подій виникнення ризику (БДПВР)
• Спеціальне виявлення потенційних ризиків
Оцінка
• Узгоджені стандарти кількісної оцінки ризиків
Мінімізація
• Запровадження заходів з метою уникнення, зменшення або

Ф ін а н сов а звітні с т ь

•

мінімізації ризиків залежно від пріоритетів, питань ефективності та нормативних положень
Передача ризику страховику або іншій стороні

Моніторинг і контроль
• Обов’язок контролю за ризиками осіб, що відповідають за
процеси
• Ключові показники ризику (КПР) та звіти щодо операційного ризику, розрахунок і контроль активів, пов’язаних з ризиками
Інформування, розповсюдження, документальне оформлення
• Рівні розповсюдження для органів управління, регулярне
звітування, комітети з питань ризиків
• БДПВР, стислі документальні зведення для керівництва стосовно подій виникнення ризиків
Випуск таблиць з подальшого контролю для суттєвих планів дій
• Інструменти подальшого контролю, що використовуються
Банком
З метою постійного вдосконалення професійних стандартів
Банку в 2011 році Банк продовжив користуватись місцевими навчальними програмами, а також програмами регіональних академій та Міжнародної академії «ПроКредит» у м. Фюрт, Німеччина. Навчальні програми для кандидатів на управлінські посади
включають різноманітні заняття, безпосередньо спрямовані на
управління операційними ризиками. Щорічно для всього персоналу, а також для нових працівників проводиться тренінг з питань ризиків.
Організація функції управління ризиками
Відповідальність за управління ризиками несе Правління Банку.
Функція управління ризиками складається з різних організаційних підрозділів, включаючи Управління кредитних ризиків
та відділ ризик-менеджменту Банку. Відповідальність за управління капіталом та контроль за активами, пов’язаними з ризиками, також несе відділ ризик-менеджменту. Ці організаційні
підрозділи доповідають Правлінню Банку, Комітету з управління ринковим ризиком і Комітету з управління портфельним
кредитним ризиком, засідання яких проводяться щомісячно,
та Комітету з управління операційним ризиком, засідання якого
проводяться щоквартально. Ці підрозділи також доповідають
Комітету з управління активами і пасивами. Спеціалізація комітетів визначається з метою уважного розгляду окремих ризиків,
наприклад, ринкові ризики (КУАП, Комітет з управління ринко-
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вим ризиком), кредитні ризики (Комітет з управління ризиками,
пов’язаними з кредитним портфелем) та операційні ризики (Комітет з управління операційними ризиками).
Управління ризиками в Банку здійснюється та розробляється,
на операційному рівні, відділом ризик-менеджменту, який є автономним відділом в організації Банку і жодним чином не задіяний в операціях з обслуговування клієнтів (кредитно-депозитні операції) або торгових операціях. Відділ ризик-менеджменту
регулярно звітує перед відповідними підрозділами з управління
ризиками ПроКредит Холдингу.
Політики Банку з управління ризиками охоплюють всі категорії
ризиків і визначають стандарти, що дозволяють завчасно виявляти ризики та належним чином управляти ними. Відділ ризикменеджменту здійснює регулярний моніторинг рівня ризиків з
метою переконатися, що кожен з ризиків знаходиться в межах
встановлених лімітів, з тим, щоб мати достатній капітал для покриття навіть малоймовірних потенційних збитків.
Банком, на квартальній основі, складається також Загальний
звіт щодо ризиків, який містить інформацію про загальну ситуацію з ризиками Банку. Цей звіт надається місцевим комітетам
з управління ризиками та відповідним підрозділам з управління
ризиками ПроКредит Холдингу.

Е.

Додаткові примітки

51. Справедлива вартість фінансових інструментів
Банк використовує таку ієрархію для визначення справедливої
вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про
неї в розрізі моделей оцінки (Примітка 7):
• Рівень 1: ціни на активних ринках на ідентичні активи або
зобов’язання (без будь-яких коригувань)
• Рівень 2: методи, для яких усі вхідні дані, - що мають істотний вплив на відображувану справедливу вартість, - можуть бути відстежені на ринку або безпосередньо, або опосередковано
• Рівень 3: методи, в яких використовуються вхідні дані - що
мають істотний вплив на відображувану справедливу вартість, - які не ґрунтуються на спостережуваній ринковій інформації.
У наступній таблиці поданий аналіз фінансових інструментів,
представлених у звітності за справедливою вартістю, у розрізі
рівнів за ієрархією джерел справедливої вартості станом на 31
грудня 2011 р.:

					
Фінансові активи				
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу				
Всього фінансових активів				

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Всього

31
31

-

-

31
31

У наступній таблиці поданий аналіз фінансових інструментів,
представлених у звітності за справедливою вартістю, у розрізі
рівнів за ієрархією джерел справедливої вартості станом на 31
грудня 2010 р.:
					
Фінансові активи				
Похідні фінансові інструменти				
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу				
Всього фінансових активів				
Банк зменшив обсяг свого портфелю інвестицій, наявних для
продажу, що відображаються за первісною вартістю у звіті про
фінансовий стан. Акції Регіональної академії «ПроКредит» у
Східній Європі були продані «ПроКредит Холдинг» у листопаді 2011 року. Внаслідок цього обсяг портфелю наприкінці 2011
року становив 31 тис. дол. США порівняно зі 127 тис. дол. США

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Всього

1
3 077
3 078

-

-

1
3 077
3 078

наприкінці 2010 року. Справедлива вартість решти інвестицій
(акції ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій») не
може бути достовірно визначена, оскільки ці акції не котируються на ринку, а загальнодоступна інформація щодо цін за
останніми торговими операціями відсутня. Банк не має намірів
продати ці інвестиції.
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У таблиці нижче порівнюються балансова та справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, не відображених у
фінансовій звітності Банку за справедливою вартістю, за їх видами. Таблиця не включає нефінансові активи та нефінансові
зобов’язання.

				
2011 р.		
2010 р.
			
Балансова вартість Справедлива вартість Балансова вартість Справедлива вартість
Фінансові активи				
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 29 331
29 331
25 440
25 440
Заборгованість інших банків
36 578
36 578
6 230
6 230
Кредити та аванси клієнтам
208 592
208 125
233 338
235 173
		 Бізнес-кредити
163 184
163 531
203 798
205 317
		 Сільськогосподарські кредити
35 857
35 842
20 002
20 623
		 Кредити на поліпшення житлових умов
3 138
3 254
2 516
2 548
		 Фінансовий лізинг
1 488
630
1 151
801
		 Споживчі кредити
2 178
2 189
1 898
1 895
		 Інші кредити
2 747
2 679
3 973
3 989
Інші фінансові активи
4 163
4 163
1 634
1 634
Всього фінансових активів
278 664
278 197
266 642
268 477
				
Фінансові зобов’язання
Кошти клієнтів
190 487
190 632
173 998
175 366
		 Поточні рахунки фізичних осіб
19 147
19 147
17 436
17 436
		 Поточні рахунки юридичних осіб
44 452
44 452
38 951
38 951
		 Ощадні рахунки фізичних осіб
46 114
46 114
39 952
39 952
		 Ощадні рахунки юридичних осіб
4 718
4 718
1 064
1 064
		 Строкові депозити фізичних осіб
72 867
73 008
75 511
76 873
		 Строкові депозити юридичних осіб
2 857
2 861
1 012
1 018
		 Інші зобов’язання перед клієнтами
332
332
72
72
Інші позикові кошти
42 716
41 853
71 057
66 311
Випущені боргові цінні папери
12 860
11 845
Інші фінансові зобов’язання
520
520
1 213
1 213
Субординований борг
14 050
17 314
14 048
15 463
Всього фінансових зобов’язань
260 633
262 164
260 316
258 353
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома
непов’язаними зацікавленими сторонами, за винятком випадків примусового продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна, за якою фінансовий
інструмент котирується на активному ринку. Справедливу вартість фінансових інструментів, щодо яких були відсутні ринкові
котирування, Банк визначав із використанням методик оцінки.
Як зазначено у Примітці 7, у більшості випадків застосування
методик оцінки не вимагало значних припущень, що не підкріплені ринковими даними.
Справедлива вартість інструментів із плаваючою процентною
ставкою, які не котируються на активному ринку, дорівнює їх
балансовій вартості. Справедлива вартість інструментів, які
розміщуються за фіксованою процентною ставкою і не мають
ринкових котирувань, ґрунтується на розрахункових майбутніх
очікуваних грошових потоках, дисконтованих із застосуванням
поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають
подібний кредитний ризик та строк до погашення.
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Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від валюти та строку погашення інструменту, а також від кредитного
ризику контрагента та є такими:

2011 р.
2010 р.
Заборгованість інших банків
0,01%-15% річних
0,01%-7% річних
Кредити та аванси клієнтам		
Бізнес-кредити
0,5%-33% річних
0,5%-28.5% річних
Сільськогосподарські кредити
7%-24% річних
12%-21% річних
Кредити на поліпшення житлових умов
16%-30% річних
0,5%-33% річних
Фінансовий лізинг
24% річних
20% річних
Споживчі кредити
8%-50% річних
0,5%-50% річних
Інші кредити
10%-50% річних
0,5%-50% річних
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу
Не застосовується
Не застосовується
Інші фінансові активи
Не застосовується
Не застосовується
		
Кошти клієнтів		
Поточні рахунки фізичних осіб
Не застосовується
Не застосовується
Поточні рахунки юридичних осіб
Не застосовується
Не застосовується
Ощадні рахунки фізичних осіб
Не застосовується
Не застосовується
Ощадні рахунки юридичних осіб
Не застосовується
Не застосовується
Строкові депозити фізичних осіб
1,0%-17% річних
1,5%-13% річних
Строкові депозити юридичних осіб
0,1%-14% річних
0,1%-12% річних
Інші зобов’язання перед клієнтами
Не застосовується
Не застосовується
Інші позикові кошти
5,0%-5.25% річних
4,78%-14.76% річних
Випущені боргові цінні папери
21% річних
Не застосовується
Субординований борг
3,25% річних
6,72% річних
Інші фінансові зобов’язання
Не застосовується
Не застосовується
52. Умовні та договірні зобов’язання
Судові процедури
В ході звичайного ведення бізнесу Банк час від часу одержує судові позови. Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професійних консультацій, керівництво Банку вважає, що Банк не зазнає
суттєвих збитків у результаті судових позовів. Таким чином, у
цій фінансовій звітності відповідний резерв не створювався.
Податкове законодавство
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють
сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи
правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто є нечіткими,
а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і
центральних органів влади, а також інших державних органів.
Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокі.
Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність Банку, є правильним, і діяльність
Банку здійснюється в повній відповідності до законодавства,
яке регулює його діяльність, і що Банк нарахував та сплатив усі
належні податки та збори.
Невизначеність, пов’язана з непослідовним застосуванням положень українського податкового законодавства, створює ризик виникнення суттєвих додаткових податкових зобов’язань,
нездатності відновити визнані відстрочені податкові активи
та накладання штрафних санкцій податковими органами. Такі
претензії, в разі їх задоволення, могли б мати значний вплив на
фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки Банку.
Станом на 31 грудня 2011 р. Банк визнав у фінансовій звітності
відстрочений податковий актив у сумі 2 365 тис. дол. США, що
стосується перенесень на наступні періоди податкових збитків,
понесених у періодах до 1 січня 2011 року.
У вересні 2011 року від податкових органів України було отримано декілька пояснювальних листів, у яких зазначалося, що,
починаючи з 2-го кварталу 2011 р. й надалі, податкові збитки,
понесені у періодах до 1 січня 2011 р., не підлягали перенесенню на майбутні періоди та вирахуванню при визначенні податкового зобов’язання. Внаслідок цього податкові органи можуть
оскаржити як згортання податкових збитків у 2011 році, що
може призвести до збільшення витрат із податку на прибуток за

2011 рік на 1 923 тис. дол. США (виходячи з обґрунтованості збитків у сумі 11 670 тис. дол. США, перенесених на майбутні періоди
станом на 31 грудня 2011 р.) так і відповідний відстрочений податковий актив, відображений у цій фінансовій звітності.
На думку керівництва Банку, існують серйозні аргументи для
успішного захисту від будь-яких подібних оскаржень, і Банк не
вважає, що цей ризик є суттєвішим за аналогічні ризики подібних українських компаній. Оскільки виникнення суттєвих претензій вважається малоймовірним, жодного відповідного резерву у цій фінансовій звітності створено не було.
Зобов’язання з операційної оренди
Майбутні мінімальні орендні платежі за операційною орендою,
що не підлягає скасуванню, відповідно до угод про оренду будівель та площ для розміщення банкоматів Банку є такими:

		
До 1 року
Від 1 до 5 років
Більше 5 років
Всього

2011 р.
2 060
2 637
974
5 671

2010 р.
2 043
2 157
286
4 486

Дотримання фінансових показників
Банк повинен дотримуватись певних фінансових показників,
які переважно є наслідком отримання інших позикових коштів.
Недотримання цих фінансових показників може призвести до
негативних наслідків для Банку, включаючи підвищення вартості кредитів та оголошення дефолту.
Існують фінансові умови за договорами з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та компанією «Кредитанштальт фюр
Відерауфбау» (КфВ). Зокрема, Банк повинен утримувати на
певному рівні:
• показник достатності капіталу, зваженого з урахуванням
ризику
• співвідношення ліквідних активів до короткострокових
зобов’язань
• співвідношення основних засобів до капіталу
• співвідношення максимальної суми кредитування одного
позичальника до капіталу
• норматив зобов’язань за відкритими кредитами
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•
•
•
•
•
•
•

ризик портфелю
норматив операцій з пов’язаними сторонами
співвідношення розриву за строками погашення до капіталу
норматив розриву за строками погашення
норматив зобов’язань за операціями групи
норматив процентного ризику
відкрита позиція в іноземній валюті.

Станом на 31 грудня 2011 р. Банк не порушив жодних фінансових
умов за договорами стосовно позикових коштів.
Стосовно усіх випадків порушення фінансових умов за договорами з МФК і КфВ протягом 2011 року, що надають їм право вимагати дострокового погашення кредитів, відображених як інші
позикові кошти, Банк отримав підтвердження відмови від права
вимоги дострокового погашення згідно з відповідними кредитними договорами з МФК і підписав Зміни до Кредитної угоди з
КфВ до 31 грудня 2011 року.
Погашення всієї суми інших позикових коштів очікується за графіком погашення згідно з відповідними договорами. Додаткова
інформація подана у Примітці 41.
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
Головною метою цих інструментів є забезпечення надання грошових коштів клієнту на його вимогу. Гарантії та акредитиви
«стендбай», які являють собою безвідкличні гарантії того, що
Банк здійснить платежі на користь третіх сторін у випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що і кредити. Документарні та товарні акредитиви,
що являють собою письмові зобов’язання Банку за дорученням
своїх клієнтів, які уповноважують треті сторони вимагати від
Банку оплати у встановлених сумах відповідно до конкретних
умов, забезпечуються поставками товару, якого вони стосуються, або грошовими депозитами, отже, мають менший рівень ризику, ніж кредити.
Непогашені зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були такими:
		
Імпортні акредитиви
Видані гарантії
Всього зобов’язань,
пов’язаних з кредитуванням

2011 р.
118
1 271

2010 р.
2 876

1 389

2 876

Загальна сума невиконаних гарантій за угодою необов’язково
являє собою майбутні потреби у грошових коштах, оскільки
строк дії таких фінансових інструментів може закінчитися без
надання фінансування. Крім цього, станом на 31 грудня 2011 р.
безвідкличні зобов’язання Банку за наданими гарантіями забезпечені грошовими депозитами у сумі 294 тис. дол. США (2010
р.: 279 тис. дол. США). Імпортні акредитиви на 100% покриті
заблокованими сумами на поточних рахунках клієнтів. Більш
детальна інформація наведена у Примітці 39. Інформація щодо
суми резервів під зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
(кредитний ризик), наведена у Примітці 43.
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, деноміновані в таких
валютах:
		
Гривня
Дол. США
Євро
Інші
Всього

2011 р.
420
291
647
31
1 389

2010 р.
477
3
2 396
2 876

Зобов’язання, щодо збільшення величини кредитуванням,
являють собою невикористані зобов’язання щодо надання
кредитів у формі позик, гарантій та акредитивів. Стосовно
кредитного ризику щодо зобов’язань з надання кредитів Банк
потенційно наражається на ризик збитку в сумі, що дорівнює
загальній сумі невикористаних зобов’язань щодо надання кредитів. Однак імовірна сума збитку є меншою, ніж загальна сума
зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки більшість таких
зобов’язань залежить від дотримання клієнтами спеціальних
кредитних стандартів. Банк здійснює моніторинг строків виконання зобов’язань з кредитування, оскільки довгострокові
зобов’язання мають більший кредитний ризик, ніж короткострокові зобов’язання.
Станом на 31 грудня 2011 р. всі зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, є відкличними і складають 11 929 тис. дол. США (31
грудня 2010 р.: всі відкличні і складали 10 995 тис. дол. США).
Активи, надані у заставу, та активи з обмеженим використанням
Станом на 31 грудня 2011 р. Банк не надавав у заставу жодних
активів.
Станом на 31 грудня 2010 р. Банк не надавав у заставу жодних
активів, крім дебіторської заборгованості за договорами валютного свопу, що передані у забезпечення кредиторської заборгованості. У звіті про фінансовий стан визнана лише чиста
позиція.
Загальна сума активів, що забезпечують зобов’язання за такими договорами, є такою:

		
2011 р.		
Активи у заставі Відповідні зобов’язання
		
Загальна сума дебіторської заборгованості
за договорами валютного свопу
Всього
-

2010 р.
Активи у заставі Відповідні зобов’язання
2 000
2 000

2 000
2 000

Крім цього, обов’язкові залишки грошових коштів у Національному банку України у сумі 6 567 тис. дол. США (31 грудня 2010
р.: 5 846 тис. дол. США) являють собою обов’язкові резерви,
які Банк повинен утримувати на рахунках в НБУ, як зазначено
у Примітці 32.

53. 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 або може мати суттєвий вплив при
прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду
кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини
між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
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Станом на 31 грудня 2011 р. залишки за операціями з пов’язаними
сторонами були такими:
Материнська
компанія
Загальна сума кредитів та авансів клієнтам
(договірна процентна ставка: 10-16,5%)
Інші активи
9
Кошти клієнтів (договірна
процентна ставка: 0%-0,2%)
Інші позикові кошти (договірна процентна ставка:
Дол. США: 2,5%- 5,96%; Грн.: - 14,43%)
2 750
Інші зобов’язання
37
Субординований борг (договірна
процентна ставка: 7,1% -13,0%)
14 051

Інші
значні
акціонери

Компанії
Ключовий
під спільним управлінський
контролем
персонал

Інші
пов’язані
сторони

-

3

112
-

-

-

17

1

-

27 160
-

4

-

-

-

-

-

-

Компанії
Ключовий
під спільним управлінський
контролем
персонал
34
(2)
-

Інші
пов’язані
сторони
-

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за
2011 рік були такими:
Материнська
компанія
Процентні доходи
Проценті витрати
(2 379)
Інші операційні доходи
18
Адміністративні та інші операційні витрати, крім
винагороди ключового управлінського персоналу (1 616)
- у тому числі управлінські послуги
(1 549)

Інші
значні
акціонери
(1 858)
(3)
-

(659)
-

-

-

Компанії
Ключовий
під спільним управлінський
контролем
персонал

Інші
пов’язані
сторони

Сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2011 року, були такими:
Материнська
компанія
Суми, повернені пов’язаними сторонами за період

–

Інші
значні
акціонери
–

–

8

–

Компанії
Ключовий
під спільним управлінський
контролем
персонал

Інші
пов’язані
сторони

Станом на 31 грудня 2010 р. залишки за операціями з пов’язаними
сторонами були такими:
Материнська
компанія
Загальна сума кредитів
та авансів клієнтам (договірна процентна
ставка: 10-16%)
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу
Інші активи
3
Кошти клієнтів (договірна
процентна ставка: 0%-17%)
Інші позикові кошти (договірна процентна ставка:
Дол. США: 2,5%- 8,42%; Грн.: 14,43%)
7 768
Інші зобов’язання
52
Субординований борг
(договірна процентна ставка: 7,1% -13,0%)
14 048

Інші
значні
акціонери

-

96
48

304
-

-

-

12

90

-

43 538
-

46

-

-

-

-

-

-
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Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за
2010 рік були такими:
Материнська
компанія
Процентні доходи
Проценті витрати
(3 474)
Інші операційні доходи
10
Адміністративні та інші операційні витрати, крім
винагороди ключового управлінського персоналу (1 859)
- у тому числі управлінські послуги
(1 798)

Інші
значні
акціонери
(3 363)
(33)
-

Компанії
Ключовий
під спільним управлінський
контролем
персонал
31
(11)
(750)
-

Інші
пов’язані
сторони
-

-

-

Компанії
Ключовий
під спільним управлінський
контролем
персонал

Інші
пов’язані
сторони

Сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2010 року, були такими:
Материнська
компанія
Суми, повернені пов’язаними сторонами за період

–

У 2011 році винагорода ключового управлінського персоналу
складалася із заробітної плати загальною сумою 372 тис. дол.
США (2010 р.: 348 тис. дол. США), включаючи соціальне страхування та внески до пенсійного фонду в сумі 42 тис. дол. США
(2010 р.: 40 тис. дол. США).
Резерв оплати відпусток ключового управлінського персоналу
станом на 31 грудня 2011 р. складає 23 тис. дол. США (2010 р.:
25 тис. дол. США).

Інші
значні
акціонери
–

–

23

–

54.		Подання фінансових інструментів за категорією оцінки
Для цілей оцінки МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів: (а)
кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи,
наявні для продажу; (в) фінансові активи, що утримуються до
погашення та (г) фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку
або збитку. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку, поділяються на дві категорії: (і) активи, включені до цієї
категорії при первісному визнанні, та (іі) активи, віднесені до
категорії призначених для торгівлі. Нижче в таблиці наведено
узгодження класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 2011 р.:

Активи за справедливою варВсього
Активи,
Кредити та
тістю з відображенням перенаявні для
дебіторська
оцінки як прибутку або збитку
продажу
заборгованість
АКТИВИ				
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 27 981
27 981
Заборгованість інших банків
37 927
37 927
Кредити та аванси клієнтам
208 592
208 592
Бізнес-кредити
163 184
163 184
Сільськогосподарські кредити
35 857
35 857
Кредити на поліпшення житлових умов
3 138
3 138
Фінансовий лізинг
1 488
1 488
Споживчі кредити
2 178
2 178
Інші кредити
2 747
2 747
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу
31
31
Інші фінансові активи
841
841
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
275 341
31
275 372
ВСЬОГО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ				
18 836
ВСЬОГО АКТИВІВ				
294 208
		

Нижче у таблиці наведено узгодження класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 2010 р.:
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Активи за справедливою варВсього
Активи,
Кредити та
тістю з відображенням перенаявні для
дебіторська
оцінки як прибутку або збитку
продажу
заборгованість
АКТИВИ				
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 25 440
25 440
Заборгованість інших банків
6 230
6 230
Кредити та аванси клієнтам
233 338
233 338
Бізнес-кредити
203 798
203 798
Сільськогосподарські кредити
20 002
20 002
Кредити на поліпшення житлових умов
2 516
2 516
Фінансовий лізинг
1 151
1 151
Споживчі кредити
1 898
1 898
Інші кредити
3 973
3 973
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу
3 204
3 204
Інші фінансові активи
1 634
1
1 635
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
266 642
3 204
1
269 847
ВСЬОГО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ				
18 057
ВСЬОГО АКТИВІВ				
287 904
		

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр. усі фінансові зобов’язання
Банку, крім похідних фінансових інструментів, обліковуються за амортизованою вартістю. Похідні фінансові інструменти
(Примітка 55) відносяться до категорії інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
55. Похідні фінансові інструменти
Похідні фінансові інструменти за валютообмінними контрактами, за якими Банк проводить операції, являють собою договори
валютного свопу, що укладаються з іншими банками на позабіржовому ринку на індивідуальних договірних умовах. Похідні
фінансові інструменти мають або потенційно вигідні умови (і є
активами), або потенційно невигідні умови (і є зобов’язаннями)
в результаті коливань процентних ставок на ринку та курсів обміну валют, пов’язаних з цими інструментами. Загальна справедлива вартість похідних фінансових інструментів може час
від часу значно змінюватися.
У таблиці нижче наведено справедливу вартість дебіторської
або кредиторської заборгованості за договорами валютного
свопу, укладеними Банком, у розрізі валют на звітну дату. До таблиці включено контракти з датою розрахунків після відповідної звітної дати; суми за цими угодами показані розгорнуто – до
взаємозаліку позицій (та платежів) за кожним контрагентом. Ці
угоди мають короткостроковий характер.
		 2011		2010
Договори з пози- Договори з від’єм- Договори з пози- Договори з від’ємною справедли- тивною справед- ною справедлитивною справедвою вартістю
вою вартістю ливою вартістю
ливою вартістю
Валютні свопи: справедлива вартість на звітну дату
дебіторської заборгованості в гривнях при розрахунку (+)
–
–
2,001
–
кредиторської заборгованості в дол. США при розрахунку (-)
–
–
(2,000)
–
Чиста справедлива вартість валютних свопів
–
–
1
–
Станом на 31 грудня 2011 р. Банк не укладав жодних контрактів
із похідними фінансовими інструментами. Станом на 31 грудня 2010 р. кредитний ризик обмежений сумою 1 тис. дол. США,
оскільки кредиторська заборгованість за договорами валютного свопу забезпечена дебіторською заборгованістю за цими
договорами.
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Контактна інформація

Головний Офіс

Відділення

Kиїв
просп. Перемоги 107a
Kиїв 03115
тел.: (38 044) 590 10 00
факс: (044) 590 10 01
E-mail: info@procreditbank.com.ua
www.procreditbank.com.ua

Київ 1
вул. Павлівська 26/41
Kиїв 01135
тел.: (38 044) 538 09 00
факс: (38 044) 538 09 00

Київ 12
вул. Січневого Повстання 3
Київ 01010
тел.: (38 044) 585 85 95
факс: (38 044) 585 85 96

Київ 2
вул. Артема 10
Київ 04053
тел.: (38 044) 585 86 72
факс: (38 044) 585 86 71

Київ 13
вул. Васильківська 6
Київ 03040
тел.: (38 044) 585 86 00
факс: (38 044) 585 86 03

Київ 3
просп. Г. Сталінграду 24-A
Київ 04210
тел.: (38 044) 585 86 26/27
факс: (38 044) 585 86 28

Київ 14
вул. Сагайдачного 41
Київ 04070
тел.: (38 044) 538 08 55
факс: (38 044) 585 86 37

Київ 4
просп. Бажана 26
Київ 02140
тел.: (38 044) 585 86 10
факс: (38 044) 585 86 11

Київ 17
вул. Малишка 25/1
Київ 02206
тел.: (38 044) 585 30 00
факс: (38 044) 585 86 49

Київ 5
вул. Боженка 86
Київ 03150
тел.: (38 044) 490 60 40
факс: (38 044) 490 60 41

Київ 18
вул. Празька 3
Київ 02090
тел.: (38 044) 585-35-00
факс: (38 044) 585-86-38

Київ 6
просп. Перемоги 103
Київ 03115
тел.: (38 044) 585 86 05/07
факс: (38 044) 585 86 08/09

Київ 19
просп. Перемоги 98/2
Київ 03062
тел.: (38 044) 538-08-43
факс: (38 044) 538-08-44

Київ 8
вул. Червоноармійська 52
Київ 01004
тел.: (38 044) 538 08 91
факс: (38 044) 538 08 92

Біла Церква
просп. П’ятдесятиріччя Перемоги 15
Біла Церква 09117
тел.: (38 04563) 90 272
факс: (38 04563) 90 275

Київ 10
вул. Лисенка 1
Київ 01034
тел.: (38 044) 585 86 20
факс: (38 044) 585 86 22

Біла Церква 2
просп. П’ятдесятиріччя Перемоги 137
Біла Церква 09113
тел.: (38 04563) 44 450
факс: (38 04563) 44 450

Київ 11
вул. Тулузи 3б
Київ 03170
тел.: (38 044) 585 85 91
факс: (38 044) 585 85 92

Дніпропетровськ 1
вул. К. Лібкнехта 4-A
Дніпропетровськ 49000
тел.: (38 056) 770 77 10
факс: (38 056) 770 77 10

К онта ктн а інформ а ці я

Дніпропетровськ 2
просп. Газети «Правда» 12
Дніпропетровськ 49081
тел.: (38 056) 23 49 222
факс: (38 056) 23 49 222

Львів 1
вул. Городоцька 33
Львів 79007
тел.: (38 032) 298 73 45
факс: (38 032) 298 73 45

Полтава
вул. Котляревського 19/10
Полтава 36000
тел.: (38 0532) 503 693
факс: (38 0532) 503 688

Донецьк 1
вул. Червоноармійська 34
Донецьк 83086
тел.: (38 062) 345 32 00
факс: (38 062) 345 32 11

Львів 2
вул. О. Басараб 3
Львів 79017
тел.: (38 032) 297 72 55
факс: (38 032) 298 78 20

Сімферополь
пров. Піонерський 2/10
Сімферополь 95000
тел.: (0652) 60 55 90
факс: (0652) 60 55 80

Донецьк 2
вул. Пушкіна 23
Донецьк 83055
тел.: (38 062) 348 36 00
факс: (38 062) 348 36 06

Львів 3
пл. Міцкевича 5
Львів 79000
тел.: (38 032) 244 44 60
факс: (38 032) 244 44 60

Суми
вул. Кірова 6
Суми 40030
тел.: (38 0542) 67 57 20
факс: (38 0542) 67 57 29

Івано-Франківськ
вул. Січових Стрільців 11
Івано-Франківськ 76000
тел.: (38 0342) 55 70 00
факс: (38 0342) 55 70 13

Львів 4
вул. Володимира Великого 51
Львів 79053
тел.: (38 032) 245 82 00
факс: (38 032) 245 82 01

Запоріжжя
просп. Леніна 190
Запоріжжя 69035
тел.: (38 061) 220 60 71
факс: (38 061) 220 95 57

Харків 2
вул. К. Маркса 2/15
Харків 61052
тел.: (38 057) 766 48 01
факс: (38 057) 766 48 03

Макіївка
вул. Леніна 49/17
Макіївка 86157
тел.: (38 0623) 22 07 64/65
факс: (38 0623) 28 45 04

Харків 4
вул. 23 Серпня 32/20
Харків 61072
тел.: (38 057) 766 38 08
факс: (38 057) 766 38 09/10

Маріуполь
просп. Металургів 77
Маріуполь 87539
тел.: (38 0629) 41 28 04
факс: (38 0629) 41 28 05

Харків 5
вул. Героїв Праці 24
Харків 61146
тел.: (38 057) 766 95 45
факс: (38 057) 766 95 85

Миколаїв
вул. Пушкінська 17A
Миколаїв 54029
тел.: (38 0512) 53 08 50
факс: (38 0512) 53 08 52

Харків 7
вул. Чернишевського 25
Харків 61002
тел.: (38 057) 766 23 50/60
факс: (38 057) 766 23 43

Одеса 1
вул. Варламова 11-A
Одеса 65009
тел.: (38 048) 786 07 30/20
факс: (38 048) 786 0 728

Краматорськ
вул. Соціалістична 54
Краматорськ 84300
тел.: (38 0626) 423 406
факс: (38 0626) 423 406

Одеса 4
Дніпропетровська Дорога 98
Одеса 65117
тел.: (38 048) 779 55 60
факс: (38 048) 779 55 66
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