
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРАВЕКС-БАНК” 
 

Фінансова звітність 

За рік, що закінчився 31 грудня 2009 р., 

з висновком незалежних аудиторів 

Переклад з оригіналу англійською мовою 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРАВЕКС-БАНК”  
 

ЗМІСТ 

 

 

Сторінка 

 

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 

 

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО  

ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2009 РОКУ 1 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2009 РОКУ: 

 

Звіт про прибутки та збитки 2 

 

Звіт про сукупний дохід 3 

 

Звіт про фінансовий стан 4 

 

Звіт про зміни у капіталі 5 

 

Звіт про рух грошових коштів 6 - 7 

 

Примітки до фінансової звітності 8-62 
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Перек,rм з ориriяму аrтглйською мовою

Ernst & YоUпg Audit Services LLc
Khгeschatyk Street, 19А
Kyiv,01o01, Ukrain,"

Tel: +з8 (044) 490 з000
Fахi +з8 (044) 490 ЗOз0
t]kга nian сhаmhег of AlJclit.rs
certiflcate: з516
WWW,еу.соm/Ukгаiпе

ТОВ (Ернст енд Янг
АудиторськiПослуrи)
yKpaiнa,01001, Ки'iв
вул, Хрецатик, 19А

тел,: +з8 (044) 490 з000
Фа(с: +з8 (044) 490 зOзо
Св доцтво Аудиторсько'
Палати Украiни: З516

звlт нЕзАлЕжних Аудиторlв

Акцiонерам i правлiнню ПУБЛlЧНОГО АкцlОНЕРНОгО ТОВАРИСТВА КОМЕРцlЙНоГо БАНкУ
"прАвЕкс-БАнк"

Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi ПУБЛlЧНОГО АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦlЙНОГО
БАНку "ПРАВЕкс-БАНк" (далi - "Банк"), яка включа€ звiт про фiнансовий стан станом на
З1 грудня 2009 року, звiт про прибутки та збитки, звiт про сукупний дохiд, звiт про змiни у капiталi та
звiт про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився зазначеною датою, ocHoвHi положення облiковоi
полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.

Вiдповiдальнiсть керiвництва стосовно фiнансовоi звiтностi

керiвництво вiдповiда€ за пiдготовку та достовiрне подання цiсТ фlнансовоi звiтностi у вiдповiдностi
до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплюс: розробку,
впровадження та пiдтримання системи внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
подання фiнансовоi звiтностi, яка не мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;
вибiр та застосування вiдповiдноi облiковоi полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.

В i дп о в i да л ь н i ст ь а у дит о р а

Нашою вiдповiдальнiстю с надання висновку щодо цiсТ фiнансовоi звiтностi на ocHoBl результатiв
нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньоТ впевненостi, цо фiнансова звiтнiсть не мiстить суттсвих викривлень.

Аудит передбача€ виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкритгiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора.
До таких процедур входить i оцiнка ризикiв сутт€вих викривлень фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядае заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансовоТ звiтностi, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'€кта господарювання. Аудит включас також оцiнку
вiдповiдностi використаноi облiковоТ полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених
керiвництвом, та загального представлення фiнансовоi звiтностi.

ми вважа€мо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашоi думки ,

Висновок

На НаШУ ДУмку, фiнансова звiтнiсть в ycix сутт€вих аспектах достовiрно вiдображае фiнансовий стан
пуБлlчного дкцlонЕрного товАриствА комЕрцlЙного БАнку "прАвЕкс_Бднк,, на
З1 грудня 2009 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за piK, що
закiнчився зазначеною датою, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Й*Y- Д-л}с 8",-,,с,_

26 березня 2010 року

дmеmЬегfrmоfЕ nstl] о п]с F] Lmted
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Переклал з оригittаllу англiйськоIо MoBolo

ПУБЛIIIНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦЙНИЙ БАНК .,ПРАВЕКС_БАНК"

зАявА про вlдповlдАльнIсть кЕрlвництвА щодо
ПIДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОi ]BlTHOCTl
зА PIK, що зАкlнчився зl грудня 2009 року

Наведена нижче заява, яку слiд розглядати разом з вiдповiдальнiстю незапе)(них а)диторiв,
вик.'1а'lсною ) висновк) неJ;LгIе7(них f,),lигорiв. преJсгilв_lена з \4еlою роздiли,iи вiдловiдальнiсrь
керiвництва та незалежних а)диторiв стосовно фiнансовоТ звiтностi ПУБЛlЧНОГО
АкцlонЕрного товдриствд комЕрцtЙниЙ Бднк "прдвЕкс-Бднк" (дапi _ "Банк").

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовоl звi-Iностi, яка достовiрно вiдобрапrас

фiнансовий стан Банк} на ЗI грудня 2009 р,. рез5льтати його дiяльностi. р)х rрошових коштiв га

зviни 1 капiгалi за piK. що закiнчився зазначеною датою. ) в iд повiдносl i до Мiжнародних станларгiв
фiнансовоТ звiтностi (далi - "МСФЗ").

При пiлr отовчi фiнансовоТ звiтностi керiвништво несе вiдповiдал ьн icTb за:

о Вибiр вiдповiдних принципiв облiковоi полiтики та Тх послiдовне зас,госування;

о Прийняття суджень та оцiнок, якi е обгрунтованими та зваlt(еними;

о lнформування про те, чи дотримувалися вимоги МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-
яких сутгсвих вiдхилень вiд них у фiнансовiй звiтностi;

о Гliлгоrовк1 фiнансовоi звilносгi на ocHoBi лринцип) безперервноТ дiяльностi. якщо tiльки не с
доцiльним вва)i(ати, що Банк продов)() ватиме свою дiяльнiсть в осяя(ному майбутньому,

Керiвничr во r акож несе вiдповiда_пьнlс гь ]а:

. Розробку, впровадження i пiдтримання у Банку ефективноI та надiйноi системи внутрiшнього
контролюi

Ведення належноi букгалтерськоТ документачii. яка б розкривала з обгрунтованою точнiстю у
буль-який час фiнансовий стан Банку iяка б надавала змогу забезпечити вiдповiдtriсть
фiнансовоТ звiтностi Банку вимогам МСФЗ;
Ведення нормативноi облiковоi документацii у вiдповiдностi до законодавства та Полоlttень
(станлартiв) бlхгалтерського облiку Украiни;

о Вживання обrрунтованих доступних заходiв щодо збереження активiв Банку;

о Виявлення i попередження випадкiв шахрайства та iнших порушень.

Звiт про прибутки та збитки, звiт про сукупний дохiд, звiт про фiнансовий стан, звiт про змiни у
кзпiгалi. звiт про р)х jрошових коштiв та примiгки до фiнансовоТ звiтносri затвердяtеtli
Спостереlкною радою Банку на засiданнi, цо вiдбулось 26 березня 20l0 року.
Повний пакет фiнансовоi звiтностi було затверджено до випуску на цю дату.

26 березня 20l0 р.
м, Киjв

А нтон io Вергалiо

м, Киj'в



Переклful з оригIнму англiйською мовою

пуБлIlIнЕ АкцIонЕрнЕ товАриство комЕрцпh{Iй БАнк *прлвЕкс-БАнк"

ЗВIТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2009 р.
(у пчсячах epuBeHb)

2009 р.

G
G
ъ-

+

При-
мiтки

632 088 895 l06

+
€i
€с

G
G
G
+
Е-

Е

G

2008 р.
(перекла-

сифiковано)

562 453

2l l 311

l21 279

ЧИСТI ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ

ЧИСТI КОМIСIЙНИЙ ДОХОДИ

Дивiдендний дохiд
РезультаI вjл торгових операшiй та курсових рiзниuь

чистI процЕнтt тА Iншl доходи вlд
БАнкlвськоi дlял bHocTI

Резерв на покриfiя збиткiв вiл крелитiв, iнших фiнансових
активiв i гарантiй

ЧИСТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВIД ФIНАНСОВОi ДIЯЛЬНОСТI

Витрати на персонал
Iншi алмiнiстративнi витрати
Резерви на покритгя ризикiв i нарахування
Витрати на амортизачiю
Чистi iншi операчiйнi доходи

опЕрАцIЙнt витрлти

Збиток вiл пролажу iнвестишiйнrх активiв

ЗБИТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ

Податок на прибуток

ЧИСТИЙ ЗБИТОК ______lýý]_?12I _______l]]_цýr

зl7 509

l98 98б

21

115 572

9
l0
l1
12

lз

(63з 9з l)

(l 843)

(з14 з62)
(20,7 429)

BT1)
(40 157)

1 бз2

(зз8 486)

556 620

(470 20з)
(2 ]2 698)

(84j )
(з2 489)

зб 802

G
G
Е

Е

G
Е-

ý

L-

14

(620 693)

(84)

(622 620)

65 з71

(679 431)

(2 995)

(125 806)

54 бll

26 березня 2010 р,
м. Киjв
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AHToHio Бёргалiо

Прtlчitпкч на сtпор. 8-62 е невid'с.мною чqспuноло 1.|ici фiнансовоj звil tlосmi



Перек,ла,л з оригiналу англiйською мовою

ПУБЛItIНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦЙНШ1 БАНК *IIРАВЕКС-БАНК"

ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД
зА PIK, що зАкIнчився зl грудня 2009 р.
lv rпttсячаt:ппарньl

Чистий збиток за piK

Iнший сукупний дохiд
Результат переоrriнки основних засобiв
Податковий ефект вiд переоцiнки основних засобiв
Прибуток / (збиток) вiл переочiнки фiнансових активiв, наявних
дJlя продажу
Полатковий ефект вiд [ереоцiнки фiнансових активiв, наявних
дпя продажу
Вибутrя фiнансових активiв, наявних дlя продажу
Подаtковий ефект вiл виб1 гtя фiнансових активiв. наявних для
продажу

lцший сукупний дохiд за piк, за вирахуванням податку

Всього сукупний лохiд за piK, за вирахуванням податку

(6l 88 ]) 4214,|

__________Фr2]]9L ______сщ$L

При- 2009 р.
мiтки

2008 р.
(перекла-

сифiковано)

(7l l95)

5,1 566
( 14 з92)

(569)

\42

(557 249)

(8з 078)
20 

,7,70

1126

(4з2)
(1 157)

290

АвтонidБергалiо

26 березня 2010 р,
м. киiъ

Прчтttпtкч на сtп,lр. 8-62 , HeBio'ctlttoю часпuною цiа фiнансовоt лвitпносmi



Переклад з оригiнму англiйською мовою

пуБлItIнЕ АкцIонЕрнЕ товАриство комЕрцпа{шi БАнк *IIрАвЕкс-Бднк"

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
нА зl грудня 2009 р.
ly пuсячм 2рuвень)

595 з67

G
ь

с
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ъ

ь

с
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G
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€с
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G
G
G
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G
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G
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G
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G
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G
G
G
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GE

при-
мiтки

2009 р.

444 19з

200 09з
1 757 618
4 40]' 592

4з4 2о1
|5 54,7

162 195

4з 452

2008 р.
(перекла-

сифiковано)

з47 648
6 452

41]' 2l2
5 5зз 2l0

54,1 6,15

6 569
101 9,76

1 1з 499

2007 р.
(перекJrа-

сифiковаЕо)

291 411_

62з 09i
з ,7,70 61з

19 488
444 647

.1 7_i]
j7 бз_i

88 l86

А КТИ ВИ:

Грошовi кошти та Тх еквiваленти
Фiнансовi активи, наявнi дrя продажу
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
Кошти у банках
Крепити к.лiентам
Iнвестицiйна власнiсть
Матерiальнi активи
Нематерiапьнi активи
Фiскальнi активи
lншi активи

ВСЬОГО АКТИВИ

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ I КЛПIТАЛ

зоБоВ'яЗАння:

кошти банкiв
Кошти клiснтiв (включаючи
суборлинований борг)
Випущенi uiHHi папери
Фiна HcoBi зобов'язання. призначенi лля
торгiвлi
Фiскальнi зобов'язання
Iншi зобов'язання
Резерви пiл потенчiйнi зобов'язання

ВСЬОГО ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

КАПlТАЛ:

Статутний капiтал

Додатковий капiтал
Накопичений .чефiчит
Резерв переочiнки

всього

26
м. Китв

l5
16

|,7

18

19

20
21

l4
22

2з

24
25

14

26
2,7

7 458 89| ,7 
07 4 24l 5 285 890

1 66з 546

4 4з8 1,11_

60 з50
lllб59
4,7 246

1 687 840

з 966 840
22 148

12,76
98 26l
,72 

зз7
з8 620

484 461
з 877 248

l60 540
7]

84 зз2
59 з1,|
24 492

6 з20 978 5 аа7 з22 4 690 52з

€с
.l-

29

28

1 631 259
9,1,7

(654 2з2)
159 909

1 061 1з5
9,7,1

(9б 983)
221' 

,790

44] lз5
9,7,/

(26 004)
]79 259

t 137 9lз 1 186 919

клпIтАл 7 458 89l 7 0,74241

26 березня 20 l0 р,
м. КиТв

5 285 890

Антон iб Бергалiо

Прtuчimкч на сmор. 8-62 с HeBid'cMHolo часlпuною цiсi фiнансовоi звttпнасtпi
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Переклад з оригiнму англiйською мовою

ПУБЛFIНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦПа{IЙ БАНК "IIРАВЕКС_БАНК"

звIт про змIни у кАпIтдлl
зА PIK, що зАкlнчився зl грудня 2009 р.
(у пuсячса epuBeHb)

При- Статутний Додатковий
мiтки капiтал капiтал

Накопичений Резерв Усього
дефiциr переоuiнки капiтал

3l грулня 2007 р.

Загальний сукупний дохiд
Вибуття переочiнених
основних засобiв
Полатковий ефект вибуття
переоцiнених основних засобiв
Збiльшення стаryтного
калiталу

3l грулня 2008 р.

Загальний сукупний лохiл
Збiльшевня статутного

капiталу

31 грулня 2009 р.

44l l35 9,71 (26 004) 1,79 259 595 367

(7l l95)

288

{12)

42,7 4,7

(288)

,72

(28 448)

620 000620 000

, 061 ,35 971 22| 790______eq9ýil

(55,7 249)

___l1!! j19

(6i9lз0)

5,70 l24

(61 88l)

5,7 0 |24

l 63t 259 911 __ кэ!эц_ l59 909 l l37 9Iз

26 березня 20l0 р,
м. КиТв

AHToHio Бергалiо

ПрlLмttпкu на |пup 8-62 . teBio',.uH,,,lU чJспl1]lоло tlict фiнансовоt заrпносtпi



переклад з оригiнму англiйською мовою

ПУБЛFIНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦПТIИЙ БАНК *IIРАВЕКС-БАIiК"

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
зА PlK, що зАкIнчився 31 грудня 2009 р.
(у mчсячах zpuBeHb)

2009 р.

}

с

ь

G
ý

с

с

Е

G
G
ý

G
ё_

€Ё

F

G
G
G
F-
€Е
l.--

ý

G
G
G
G
G
..-

с€

G
цiС

r-,-

с€

Gc

рух грошових коштrв вlд опЕрдцIЙноi дIяльностI:
Прошенти отриманi
Проценти сплаченi
KoMicii отриманi
koMicii сплаченi
Дивiденди отриманi
Чисr ий резу lbla t вiл tоргово'i лiчльностi
Чистi iншi операuiйнi лохоли оtриманi
Витрати на персонал сплаченi
lвшi адмiнiстративнi витрати

Кошти у банках
Кредити клiснтам
lншi активи

Чuспе збLltьцlення / (зменtчення) операцiйнtв зобов'язань:
кошти банкiв
кошти клiснтiв
Iншi зобов'язання

Чистi грошовi кошти, використанi в операцiйнiй дiяльностiдо
оподаткування

Сплачений податок на прибуток

Чис l i грошовi кошти. вllкорис,l aHi в oпepauiilHiIi д iяльнос гi

рух грошових коштIв вIд lнвЕстицIЙноi дlяльностI:
прилбання фiнансових активiв, утримуваних до погашення
Надходження вiд погашення фiнансових активiв, утримr, ванtп ло

погашення
Надходження вiл пролажу фiнансових активiв, наявних для продажу
Прилбання маtерiальних i нематерiальних акгивiв
Надходження вiд продажу матерiальних i нематерiальних активiв

Чистi грошовi кошти, викорпстанi в iнвестrrцiйнiй дiяльностi

(204 з46) (,2l9 з19)
Рух грошових коштiв вiд (використанпх в)/ операцiй Hoi дiял bHocTi

до змilr в операцiйцих активах та зобов'язавнях (90 576)

Ччспс hбi ьчtснняt 7.vенIчення oпcpautiHttx акtпuвiв

744 з54
(571 29з)

212 бзз
(]з бз2)

21
96 42l
11 615

(з66 з49)

(l 288 20з)
,754 9|4
бз 9,7 4

(9з 677)
4l4 042
з0 826

2008 р.
(перекла-

сифiковано)

9]6 749
(420 з9])

2 l9 ]]9
(7,15,1)

8

87 I]з
,1] 959

(444 l]0)

l7з 841

зз7 598
(826 2j9)
(з9 72з)

485 797
(5 ]з 285)

9 862

(208 700)

(6 1з6)

(2l4 8з6)

(2 з75 000)

2 l75 000
8 283

(20 з11)
l 215

(210 8l9)

(372 l49)

(]6 05l)

(з88 200)

5 787
(65 0 l8)

l79з

(57 138)



Lr.-1L.-aLr.1lL|-'L|-aLц
L_rцL.-aL
хr.-'LgL
L''|Lr
a-..a

L-rrrr
r-aaL.-aLrrr.-1LлLrrr
Е
t-

Переклад з оригiпzшу англiйськоlо MoBolo

ПУБЛItIНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦrЙНИЙ БАНК *IIРАВЕКС_БАНК.

звIт про рух грошових коштlв
зА PIK, що зАкlнчився зl грудня 2009 р. (продовжЕння)
(у пuсr!ч&х ?рчвень)

рух грошових коштIв вIд ФIнлнсовоi дlяльностt:
Налrолження вIд виID ск} акшiонерного капiтал5
Крелити вiл мiжнародних фiнансових органiзачiй отриманi
Крелити вiл мiжнародних фiнансових органiзаuiй погашенi
Нал\одження вiл пролажу випушених шiнних паперiв
Викl п випущених цiнних паперiв

Чистi грошовi кошти, отриманi вiд фiнансовоi дiяльвостi

Вплив tMiH обмiнних KlpciB на грошовi кошти ta'ix еквiваленти

чистЕ зБlльшЕння грошових коштlв тА [х ЕквlвАлЕнтIв

ГРОШОВI КОШТИ ТА iX ЕКВIВАЛЕНТИ _ НА ПОЧАТОК ПЕРIОДУ

грошовI кошти тА ix ЕквlвАлЕнти _ нА кlнЕць пЕрtоду

5"70 124

(зз 928)

(22 0оз;

5l4 l93

620 000
22 091

(l5l500)
200 65l

(зз,7 з92)

353 850

8 007

88 5з8

з47 648

50 5j0

(91 788)

з88 906

444 19з з4,7 648

lнформачiя про запишок грошових коштiв та ii еквlвалентlв наведена у Примiтrri l5.

26 березня 20 l0 р
м киiв

Антонiо7Бергалiо

ПptLMiпKu на сmор. 8-62 с невid'амною часпuноло цiеj фiнансовоi звilпносtпi



Переклад з оригіналу англійською мовою 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРАВЕКС-БАНК”  
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2009 РІК 

(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

8  

1. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

Публічне акціонерне товариство комерційний банк “ПРАВЕКС-БАНК” (далі – “Банк” чи 

“Правекс”) було засноване як відкрите акціонерне товариство згідно із законодавством України і 

зареєстроване Національним банком України (далі – “НБУ”) 29 грудня 1992 року.  

 

Згідно з положеннями Закону “Про акціонерні товариства” №514-IV від 17 вересня 2008 р., 

23 вересня 2009 р. Банк змінив свою організаційно-правову структуру на “публічне акціонерне 

товариство комерційний банк”. 

 

Банк здійснює діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією, виданою НБУ 3 грудня 

2001 р., за якою Банк має право надавати клієнтам повний спектр банківських послуг, 

включаючи розрахунково-касове обслуговування, документарні операції, операції з кредитування 

і конвертації валюти, операції з цінними паперами і банківськими металами та інші операції.  

 

27 червня 2008 р. Банк Intesa Sanpaolo SpA придбав у колишніх акціонерів Банку 100% частку 

участі у капіталі Банку.  

 

Після придбання групою Intesa Sanpaolo, Банк частково переорієнтував свою діяльність з 

фінансування ринку товарів широкого вжитку на фінансування фізичних осіб та малих і середніх 

підприємств з рішучим наміром розвитку послуг з обслуговування юридичних осіб. З метою 

підтримки нової бізнес-стратегії Банк змінив свою організаційну структуру, розділивши 

напрямки надання послуг фізичним та юридичним особам і створивши автономний Відділ 

управління ризиками, запланував значні інвестиції в інформаційні технології та реорганізацію 

мережі. 

 

Юридична адреса Банку: Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, Україна.  Станом на 31 грудня 2009 і 

2008 рр. Банк мав 495 і 596 відділень відповідно. 

  

Кількість працівників Банку станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. складала 6 633 особи і 8 537 осіб 

відповідно.  

 

Станом на 31 грудня 2009 р. кінцевою контролюючою стороною Банку був банк Intesa Sanpaolo 

SpA. 

 

Звіт про прибутки та збитки, звіт про сукупний дохід, звіт про фінансовий стан, звіт про зміни у 

капіталі, звіт про рух грошових коштів та примітки до фінансової звітності були затверджені 

Спостережною радою Банку на засіданні, що відбулось 26 березня 2010 року. Повний пакет 

фінансової звітності було затверджено до випуску на зазначену дату. 

 

 

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ  

 

Основні принципи бухгалтерського обліку  

 

Фінансова звітність Банку була складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (“МСФЗ”) та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“МСБО”), виданих 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“РМСБО”), та відповідних 

інтерпретацій Комітету з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності 

(“КІМСФЗ”). 

 

Фінансова звітність була складена з використанням міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку, які були чинними станом на 31 грудня 2009 р. (включаючи документи з інтерпретацій 
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Постійного комітету з інтерпретацій та КІМСФЗ), а отже з урахуванням поправок до стандартів, 

що набули чинності протягом року, як зазначено нижче. 

 

Фінансова звітність складена із застосуванням загальних принципів, викладених у МСБО 1, та у 

відповідності до загальних припущень, викладених у Концептуальній основні складання та 

представлення фінансової звітності, виданій РМСБО. 

 

Банк веде бухгалтерський облік у гривнях і складає фінансову звітність для нормативних цілей 

згідно з “Положеннями про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських 

установах України” (“УСБО”), прийнятими Національним банком України.  Ця фінансова 

звітність складена на основі облікових даних Банку згідно з УСБО, відповідним чином 

скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ. 

   

Ця фінансова звітність представлена у тисячах гривень (“грн.”), якщо не зазначено інше. 

  

Основні змінені Стандарти, що набули чинності у 2009 році 

 

 МСБО (IAS) 1 “Представлення фінансової звітності” (нова редакція) 

 

Цей стандарт вимагає, щоб компанія представляла всі зміни у капіталі, пов’язані із операціями з 

власником, всі зміні у капіталі, не пов’язані із операціями з власником, повинні бути 

представлені або в одному звіті про сукупний дохід, або в двох окремих звітах: звіті про 

прибутки та збитки і звіті про сукупний дохід.  Згідно з переглянутою редакцією стандарту, 

також вимагається розкриття інформації про вплив податку на прибуток на кожен компонент 

звіту про сукупний дохід.  Крім цього, компанії повинні представляти порівняльний звіт про 

фінансовий стан на початок самого раннього порівняльного періоду, коли компанія застосувала 

облікову політику ретроспективно, провела ретроспективний перерахунок або перекласифікувала 

статті фінансової звітності.  

 

Банк прийняв рішення подавати інформацію про сукупний дохід у вигляді двох окремих звітів: 

звіту про прибутки та збитки і звіту про сукупний дохід.    

 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації” – 

“Покращення розкриття інформації про фінансові інструменти”  

 

Відповідно до нової редакції стандарту, опублікованої у березні 2009 року, необхідне розкриття 

додаткової інформації про оцінку за справедливою вартістю і ризик ліквідності. Інформацію про 

оцінку за справедливою вартістю необхідно розкривати в залежності від використовуваних 

вихідних даних з використанням трирівневої ієрархії для кожного класу фінансових 

інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю. Також нова редакція стандарту вимагає 

розкриття детальної інформації стосовно 3-го рівня ієрархії, а також інформації про переміщення 

інструментів між рівнями ієрархії.  Поправки також містять нові вимоги до розкриття інформації 

про ризик ліквідності стосовно похідних фінансових інструментів та активів, які 

використовуються для цілей управління ліквідністю. 

 

 Поправки до МСБО (IAS) 23 “Витрати на позики” 
 

МСБО (IAS) 23, виданий у березні 2007 року, замінить МСБО (IAS) 23 (переглянутий у 2003 

році).  МСБО (IAS) 23 (нова редакція) повинен застосовуватись для звітних періодів, які 

починаються 1 січня 2009 р. або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування.  

Основна відмінність від попередньої редакції полягає у виключенні можливості негайного 

визнання як витрати витрат на позики, пов’язані з активом, для приведення у готовність до 
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використання або для продажу якого потрібен значний період.  Поправка до МСБО (IAS) 23 не 

мала впливу на результати діяльності або фінансовий стан Банку. 
 

 Поправки до Інтерпретації IFRIC 9 “Повторний аналіз вбудованих похідних інструментів”  
 

Відповідно до цих поправок, компанії повинні оцінити необхідність виділення вбудованого 

похідного інструменту з основного договору в разі, якщо вони перекласифіковують складний 

фінансовий актив із категорії переоцінюваних за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибуток або збиток.  Подібну оцінку необхідно здійснювати на основі обставин, 

що існували на більш пізню з таких дат: дата, коли компанія вперше стає стороною за договором, 

і дата внесення до договору змін, що істотно змінюють грошові потоки за ним.  Поправки 

застосовуються до річних звітних періодів, що закінчуються 30 червня 2009  або після цієї дати. 

Ці зміни не мали впливу на консолідовану фінансову звітність Банку, оскільки перекласифікація 

інструментів, що містять вбудовані похідні інструменти, не здійснювалась.   

 

У 2009 році були змінені та набули чинності інші стандарти, які не стосуються Банку з огляду на 

його поточну діяльність: 

 

o МСФЗ (IFRS) 8 “Операційні сегменти”  

o Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування МСФЗ” та МСБО (27) “Консолідована 

та окрема фінансова звітність”  

o Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 “Виплати на основі акцій” - “Умови наділення правами й 

анулювання винагороди”  

o Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу” 

o Поправка до МСБО (IAS) 24 “Розкриття інформації про зв’язані сторони” 

o Поправки до МСБО (IAS) 32 “Фінансові інструменти: представлення” і МСБО (IAS) 1 

“Представлення фінансової звітності” – “Фінансові інструменти з правом погашення і 

зобов’язання, що виникають при ліквідації” 

o Інтерпретація IFRIC 16 “Хеджування чистих інвестицій в іноземний підрозділ” 

o Інтерпретація IFRIC 13 “Програми лояльності клієнтів” 

o Інтерпретація IFRIC 15 “Договори на будівництво об’єктів нерухомості” 

o Інтерпретація IFRIC 18 “ Переведення активів, отриманих від клієнтів”   

o Поправка до інтерпретації IFRIC 9 та МСБО ( IAS) 39: “Вбудовані похідні фінансові 

інструменти” 
 

Облік в умовах інфляції  

 

Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою протягом десятирічного періоду, що 

закінчився 31 грудня 2000 року. Тому Банк застосовував МСБО  29 ”Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції”.  Вплив застосування МСБО 29 полягає в тому, що немонетарні статті були 

перераховані в одиниці виміру, які були дійсні на 31 грудня 2000 р., шляхом застосування 

відповідного індексу споживчих цін, і в наступні періоди облік здійснювався на основі отриманої 

перерахованої вартості. 

 

Перекласифікації 

 

З метою приведення представлення фінансових результатів у відповідність до політики Групи 

Intesa Sanpaolo були проведені деякі перекласифікації статей звіту про прибутки та збитки і звіту 

про фінансовий стан, показники за 2008 рік були відповідним чином перекласифіковані.  
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Вплив цих перекласифікацій представлений у таблиці нижче : 
 

Звіт про фінансовий стан 

31 грудня 2007 р. 

(після перекласи-

фікації) 

31 грудня 2008 р.  

(як попередньо 

відображено) 

31 грудня 2008 р. 

(зміна у зв’язку з 

перекласи-

фікацією) 

31 грудня 2008 р. 

(після 

перекласи-

фікації) 

     

Грошові кошти та їх еквіваленти 297 472 441 999 (94 351) 347 648 

Кошти у банках 623 095 316 861 94 351 411 212 

Фіскальні зобов’язання 84 332 89 066 9 195 98 261 

Інші зобов’язання 59 377 81 532 (9 195) 72 337 

 
Звіт про прибутки та збитки 

2007 р. 

(після перекласи-

фікації) 

2008 р.   

(як попередньо 

відображено) 

2008 р. 

(зміна у зв’язку з 

перекласи-

фікацією) 

2008 р. 

(після перекласи-

фікації) 

     
Інші адміністративні витрати 184 267 221 461 (8 763) 212 698 

Чисті інші операційні доходи 34 444 45 565 (8 763) 36 802 
 

Інформація щодо скоригованих показників також наведена у відповідних Примітках. 
 

 

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Фінансові активі та зобов’язання, призначені для торгівлі 

 

Ця категорія включає боргові цінні папери та акції, і, відповідно, позитивне та від’ємне значення 

вартості похідних фінансових інструментів, призначених для торгівлі.  

 

Первісне визнання фінансових активів, призначених для торгівлі, відбувається на дату 

розрахунків стосовно боргових цінних паперів і акцій та на дату здійснення операції стосовно 

похідних фінансових інструментів.  

 

При первісному визнанні фінансові активи, призначені для торгівлі, відображаються за 

справедливою вартістю без урахування втрат на здійснення операції і доходів, безпосередньо 

пов’язаних з інструментом. Після первісного визнання фінансові активи, призначені для торгівлі, 

відображаються за справедливою вартістю. Вплив застосування такого критерію оцінки 

відображається у звіті про прибутки та збитки. Для визначення справедливої вартості фінансових 

інструментів, що котируються на активному ринку, використовуються ринкові котирування. У 

разі відсутності активного ринку для фінансового інструменту, застосовуються моделі оцінки, що 

ґрунтуються на ринковій та договірній вартості відповідних базових інструментів та інших  

факторах.  

 

Визнання фінансових активів припиняється тільки тоді, коли продаж призводить до передачі в 

основному всіх ризиків і вигод, пов’язаних з активами. І навпаки, якщо зберігається значна 

частина ризиків і вигод, пов’язаних з проданими фінансовими активами, вони продовжують 

відображатися як активи, навіть якщо право власності на них було передано. Якщо неможливо 

встановити передачу ризиків і вигод, визнання фінансових активів припиняється, коли контроль 

над активами втрачається. В іншому разі якщо контроль зберігається навіть частково, то 

компанія продовжує визнавати активи в межах її участі, що вимірюється ступенем доступності 

до змін у вартості проданих активів та змін у відповідних грошових потоках. Нарешті, визнання 

проданих фінансових активів припиняється, якщо компанія зберігає договірні права на 

отримання грошових потоків від активу, але одночасного бере на себе зобов’язання з виплати 

грошових потоків, і лише цих грошових потоків, третім особам. 
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Фінансові активи, наявні для продажу 
 

Ця категорія включає фінансові активи, які не включені до будь-якої з інших категорій, таких як 

кредити, фінансові активи, призначені для торгівлі, інвестиції, утримувані до погашення, або 

фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 

Зокрема, ця категорія включає: 
 

o облігації, які не призначені для торгівлі і які не включені до категорії кредитів, інвестицій, 

утримуваних до погашення або фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку,  

o дольові інструменти, які не призначені для торгівлі і не включені до категорії інвестицій у 

дочірні, асоційовані компанії або компанії під спільних контролем, включаючи приватні 

інвестиції та фонди прямих інвестицій, а також  

o частини синдикованих кредитів, які, з самого початку призначені для продажу. 
 

Первісне визнання фінансових активів, наявних для продажу, відбувається на дату розрахунків 

стосовно боргових цінних паперів і акцій та на дату надання стосовно кредитів. При первісному 

визнанні активи відображаються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на здійснення 

операції і доходів, безпосередньо пов’язаних з інструментом. 
 

Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, відображаються за 

справедливою вартістю. Прибутки і збитки від зміни справедливої вартості відображаються у 

складі іншого сукупного доходу до моменту припинення визнання фінансового активу або 

виникнення ознак зменшення його вартості. При продажу фінансового активу або при визнанні 

збитку накопичений прибуток або збиток сторнується у звіті про прибутки та збитки. 

Справедлива вартість визначається на основі критеріїв, які вже наводились стосовно фінансових 

активів, призначених для торгівлі. Дольові інструменти, включені до цієї категорії, і похідні 

фінансові інструменти, які мають дольові інструменти як базовий актив, справедливу вартість 

яких неможливо достовірно визначити, відображаються за собівартістю. Фінансові активи, наявні 

для продажу, оцінюються на предмет наявності об’єктивних ознак збитку від зменшення 

корисності. Якщо такі ознаки  існують, збиток визначається як різниця між балансовою вартістю 

активу та його справедливою вартістю. Якщо ознак зменшення корисності більше не існує, після 

події, що відбулась після відображення зменшення корисності, відшкодування вартості кредитів 

або боргових цінних паперів відображається у звіті про прибутки та збитки, а відшкодування 

вартості дольових інструментів – у складі іншого сукупного доходу. Сума відшкодування не 

повинна призвести до перевищення балансовою вартістю амортизованої вартості, якби у 

попередніх періодах не відображалися збитки від зменшення корисності. 
 

Визнання фінансових активів припиняється тільки тоді, коли продаж призводить до передачі в 

основному всіх ризиків і вигод, пов’язаних з активами. І навпаки, якщо зберігається значна 

частина ризиків і вигод, пов’язаних з проданими фінансовими активами, вони продовжують 

відображатися як активи, навіть якщо право власності на них було передано. Якщо неможливо 

встановити передачу ризиків і вигод, визнання фінансових активів припиняється, коли контроль 

над активами втрачається. В іншому разі якщо контроль зберігається навіть частково, то 

компанія продовжує визнавати активи в межах її участі, що вимірюється ступенем доступності 

до змін у вартості проданих активів та змін у відповідних грошових потоках. Нарешті, визнання 

проданих фінансових активів припиняється, якщо компанія зберігає договірні права на 

отримання грошових потоків від активу, але одночасно бере на себе зобов’язання з виплати 

грошових потоків, і лише цих грошових потоків, третім особам. 

 

Інвестиції, утримувані до погашення 

 

Ця категорія включає боргові цінні папери і депозитні сертифікати з фіксованими або 

визначеними платежами та фіксованим строком погашення, які Банк має намір і можливість 
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утримувати до погашення. У випадках, передбачених стандартами бухгалтерського обліку, 

перекласифікації дозволяються тільки у категорію фінансових активів, наявних для продажу. 

Якщо протягом року, до закінчення строку погашення, більш ніж незначна інвестиція, віднесена 

до цієї категорії, продається або перекласифіковується, інші інвестиції, утримувані до погашення, 

перекласифіковуються до категорії фінансових активів, наявних для продажу, і портфель, що 

розглядається, не може використовуватись протягом наступних двох років, за винятком, якщо 

продажі та перекласифікації: 

 

o відбуваються настільки близько до строку погашення або до дати дострокового викупу 

фінансового активу, що зміни ринкової процентної ставки значно не вплинуть на справедливу 

вартість фінансового активу; 

o відбуваються після того, як Банк в основному отримав всю первісну основну суму 

фінансового активу шляхом передбачених графіком платежів або передоплат;  

o стосуються окремої події, яка не контролюється компанією, є разовою і не могла бути 

обґрунтовано передбачена Банком. 

 

Первісне визнання фінансових активів, утримуваних до погашення, відбувається на дату 

розрахунків. При первісному визнанні активи цієї категорії відображаються за справедливою 

вартістю, включаючи будь-які витрати і доходи, безпосередньо пов’язані з активом. 

 

Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, відображаються за 

амортизованою вартістю за методом ефективної процентної ставки. Прибутки і збитки від 

інвестицій , утримуваних до погашення, відображаються у звіті про прибутки та збитки у момент 

припинення визнання фінансового активу або виникнення ознак зменшення корисності, а також у 

процесі амортизації різниці між балансовою вартістю і вартістю, яка відшкодовується при 

погашенні. Інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються на предмет наявності об’єктивних 

ознак збитку від зменшення корисності. Якщо такі ознаки  існують, збиток визначається як 

різниця між балансовою вартістю активу та приведеною вартістю очікуваних майбутніх 

грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Збиток 

відображається у звіті про прибутки та збитки. Якщо ознак зменшення корисності більше не 

існує унаслідок події, що відбулась після відображення зменшення корисності, відшкодування 

вартості відображається у звіті про прибутки та збитки. Сума відшкодування не повинна 

призвести до перевищення балансовою вартістю фінансового активу амортизованої вартості, 

якби у попередніх періодах не відображалися збитки від зменшення корисності. 

 

Визнання фінансових активів припиняється тільки тоді, коли продаж призводить до передачі в 

основному всіх ризиків і вигод, пов’язаних з активами. І навпаки, якщо зберігається значна 

частина ризиків і вигод, пов’язаних з проданими фінансовими активами, вони продовжують 

відображатися як активи, навіть якщо право власності на них було передано. Якщо неможливо 

встановити передачу ризиків і вигод, визнання фінансових активів припиняється, коли контроль 

над активами втрачається. В іншому разі якщо контроль зберігається навіть частково, то 

компанія продовжує визнавати активи в межах її участі, що вимірюється ступенем доступності 

до змін у вартості проданих активів та змін у відповідних грошових потоках. Нарешті, визнання 

проданих фінансових активів припиняється, якщо компанія зберігає договірні права на 

отримання грошових потоків від активу, але одночасно бере на себе зобов’язання з виплати 

грошових потоків, і лише цих грошових потоків, третім особам. 

 

Кредити 

 

Кредити включають кредити клієнтам і кошти у банках, що видані безпосередньо та отримані  

третіми особами, які передбачають фіксовані або у будь-якому разі визначені платежі, які не 

котируються на активному ринку і не віднесені при первісному визнанні до категорії фінансових 

активів, наявних для продажу. Кредити клієнтам також включають комерційні кредити, договори 
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РЕПО із зобов’язанням продати згодом та цінні папери, підписані при випуску або шляхом 

приватного розміщення, з визначеними або такими, що можуть бути визначені, платежами, які не 

котируються на активному ринку. Перекласифікації до інших категорій фінансових активів, 

встановлених МСБО 39, не допускаються. 

 

Первісне визнання кредитів відбувається на дату підписання договору, яка зазвичай збігається з 

датою видачі, на основі справедливої вартості фінансового інструменту, що дорівнює виданій 

сумі або ціні підписки, включаючи витрати/доходи, які безпосередньо пов’язані з одним 

кредитом і можуть бути визначені при їх виникненні, навіть якщо сплачуються на пізнішу дату. 

Витрати, які відшкодовуються позичальником або класифікуються як звичайні внутрішні 

адміністративні витрати, навіть якщо вони мають вищевказані характеристики, виключаються. 

 

Після первісного визнання кредити відображаються за амортизованою вартістю, яка дорівнює 

первісній вартості, збільшеній/зменшеній на суми погашення основної суми боргу, на суми 

коригувань/відшкодувань та амортизації, що розраховується за методом ефективної процентної 

ставки, різниці між виданою сумою і сумою, що підлягає поверненню при настанні строку 

погашення, що, як правило, стосується витрат/доходів безпосередньо пов’язаних з кредитом. 

Ефективна процентна ставка – це ставка, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові 

виплати за кредитом, а саме основну суми та проценти, до суми виданих коштів, включаючи 

витрати/доходи, пов’язані з кредитом. Цей метод оцінки використовує фінансовий підхід і 

дозволяє розподіляти економічний ефект від витрат/доходів протягом очікуваного залишкового 

строку до погашення кредиту. Кредити переоцінюються з метою виявлення тих, які через події, 

що відбулись після первісного визнання, мають об’єктивні ознаки можливого зменшення 

корисності. Стосовно таких непрацюючих кредитів проводиться індивідуальний процес оцінки, і 

сума коригування кожного кредиту являє собою різницю між балансовою вартістю на момент 

оцінки (амортизованою вартістю) і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових 

потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Очікувані грошові 

потоки враховують очікувані періоди відшкодування, передбачувану реалізаційну вартість 

гарантій та забезпечення, а також витрати, понесені для зменшення кредитного ризику. Первісна 

ефективна процентна ставка за кожним кредитом залишається незмінною з часом, навіть якщо 

відносини могли бути реструктуровані зі зміною договірної процентної ставки. Коригування 

відображається у звіті про прибутки та збитки. Первісна вартість кредитів відновлюється у 

наступних періодах, якщо причин, які призвели до зменшення корисності, більше не існує, за 

умови, що така оцінка об’єктивно пов’язана з подією, яка відбулась після зменшення корисності. 

Відновлення відображається у звіті про прибутки і збитки і не повинно призвести до 

перевищення балансовою вартістю кредиту амортизованої вартості, якби збиток від зменшення 

корисності не визнавався у попередніх періодах. Кредити, стосовно яких немає об’єктивних 

ознак зменшення корисності при індивідуальній оцінці, підлягають оцінці на сукупній основі. Ця 

оцінка проводиться для груп кредитів зі спільними характеристиками кредитного ризику, а 

відповідний відсоток збитків визначається з урахуванням інформації про збитки за попередні 

періоди та інших об’єктивні чинників, що спостерігаються на дату оцінки, які дозволяють 

оцінити  збиток, притаманний кожній категорії кредитів. Зменшення корисності, визначене на 

сукупній основі, відображається у звіті про прибутки та збитки. 

 

Визнання проданих кредитів припиняється тільки тоді, коли продаж призводить до передачі в 

основному всіх ризиків і вигод, пов’язаних з кредитами. І навпаки, якщо зберігається значна 

частина ризиків і вигод, пов’язаних з проданими кредитами, вони продовжують відображатися як 

активи, навіть якщо право власності на них було передано. Якщо неможливо встановити 

передачу ризиків і вигод, визнання кредитів припиняється, коли контроль над кредитами 

втрачається. В іншому разі якщо контроль зберігається навіть якщо вони мають вищевказані 

характеристики, то компанія продовжує визнавати кредити в межах її участі, що вимірюється 

ступенем доступності до змін у вартості проданих кредитів та змін у відповідних грошових 

потоках. Нарешті, визнання проданих кредитів припиняється, якщо компанія зберігає договірні 
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права на отримання грошових потоків від кредиту, але одночасного бере на себе зобов’язання з 

виплати грошових потоків, і лише цих грошових потоків, третім особам. 

 

Основні засоби 

 

Основні засоби включають землю, будівлі, які використовуються для здійснення діяльності, 

інвестиційну нерухомість, офісне обладнання та будь-які види обладнання. Вони являють собою 

матеріальні активи, що утримуються для використання в операційній діяльності, здачі в оренду 

третім особам і, як очікується, будуть використовуватись протягом більш ніж одного звітного 

періоду. Ця категорія включає товари, що використовуються у договорах фінансової оренди, 

навіть якщо право власності продовжує відображатись орендодавцем. 

 

Основні засоби спочатку відображаються за собівартістю або перерахованою вартістю (для 

активів, придбаних до 31 грудня 2000 р.), яка включає додатково до вартості придбання будь-які 

витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням та необхідні для їх функціонування. 

Надзвичайний витрати на технічне обслуговування, які призводять до збільшення майбутніх 

економічних вигод, відносяться на збільшення вартості активів, у той час як інші звичайні 

витрати на технічне обслуговування відображаються у звіті про прибутки та збитки. Після 

первісного визнання за собівартістю земля і будівлі обліковуються за переоціненою вартістю, яка 

є їх справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої 

амортизації (тільки для будівель) та подальших накопичених збитків від зменшення корисності. 

Переоцінка проводиться достатньо часто для того, щоб балансова вартість суттєво не 

відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на дату 

балансу. Приріст вартості від переоцінки визнається у резерві переоцінки майна, за винятком сум 

сторнування попереднього зменшення вартості цього активу, визнаного у звіті про прибутки та 

збитки. В цьому випадку сума збільшення вартості активу визнається у звіті про прибутки та 

збитки. Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у звіті про прибутки та 

збитки, за винятком безпосереднього заліку такого зменшення проти попереднього приросту 

вартості за тим  самими активом, визнаному у складі резерву переоцінки основних засобів. Крім 

цього, накопичена на дату переоцінки амортизація виключається з валової балансової вартості 

активу, і отримана  сума нетто збільшується чи зменшується до переоціненої вартості. У разі 

вибуття активу резерв переоцінки на цей актив включається до складу нерозподілених прибутків. 

Амортизація матеріальних активів нараховується за історичною (перерахованою/переоціненою) 

вартістю матеріальних активів і призначена для списання активів протягом строку їх корисного 

використання. Амортизація нараховується за лінійним методом за такими річними нормами: 

 

Будівлі 1,3-2% 

Електричне обладнання 10-33% 

Офісне обладнання 8-25% 

Інші матеріальні активи 10-100% 

 

Амортизація не нараховується на такі об’єкти: 

 

o земля, незалежно від того, чи придбана вона окремо або включена до вартості будівель, 

оскільки вона має невизначений строк корисного використання; 

o вироби мистецтва, оскільки строк корисного використання виробів мистецтва неможливо 

визначити, а їх вартість, як правило, збільшується з плином часу. 

 

Балансова вартість матеріальних активів переглядається на кожну дату звіту про фінансовий стан 

з метою визначення, чи не перевищує вона вартості їх відшкодування. Якщо балансова вартість 

перевищує очікувану суму відшкодування, відбувається списання активів до суми їх 

відшкодування.   
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Збитки від зменшення корисності визнаються у відповідному періоді і відображаються у складі 

витрат на амортизацію. Після визнання збитків від зменшення корисності витрати на 

амортизацію матеріальних і нематеріальних активів коригуються у майбутніх періодах з метою 

розподілу переоціненої балансової вартості активів, за вирахуванням залишкової вартості (за її 

наявності), на систематичній основі протягом строку їх корисного використання, що залишився. 

 

Визнання основних засобів в обліку припиняється при вибутті активу, або коли актив назавжди 

виводиться з експлуатації і отримання економічних вигод від його вибуття не очікується. 

 

Поліпшення орендованого майна відображається як інші активи та амортизується протягом 

періоду, що не перевищує строку оренди.   

 

Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи визнаються як такі, якщо вони можуть бути визначені і пов’язані з 

юридичними або договірними правами. Нематеріальні активи включають програмне 

забезпечення.  

 

Нематеріальні активи відображаються за собівартістю або перерахованою вартістю (для активів, 

придбаних до 31 грудня 2000 р.), скоригованою на суму будь-яких додаткових витрат тільки 

якщо існує ймовірність реалізації майбутніх економічних вигод, пов’язаних з активами, і якщо 

вартість активу може бути достовірно визначена. Якщо це не так, вартість нематеріальних 

активів відображається у звіті про прибутки та збитки за рік, в якому вони були отримані. 

Вартість активів з визначеним строком корисного використання амортизується за лінійним 

методом. Річна норма амортизації становить 20%. Активи з невизначеним строком корисного 

використання не підлягають систематичній амортизації, але періодично перевіряються на 

предмет зменшення корисності. 

 

Якщо є ознаки збитку від зменшення корисності активу, визначається вартість відшкодування 

активу. Збиток від зменшення корисності, який відображається у звіті про прибутки та збитки, 

дорівнює різниці між балансовою вартістю активів та сумою відшкодування. 

 

Визнання нематеріальних активів в обліку припиняється при вибутті і коли отримання 

економічних вигод не очікується.  

 

Поточний та відстрочений податок на прибуток 

 

Податок на прибуток, розрахований згідно з вимогами українського податкового законодавства, 

обліковується як витрати за методом нарахувань у відповідності до методу, що застосовується 

для включення, у фінансовій звітності, витрат і доходів, які його генерують. Таким чином, він 

являє собою залишок поточного та відстроченого податку стосовно чистого результату за період. 

Витрати з поточного податку визначаються на основні оподатковуваного прибутку за рік.  Сума 

оподатковуваного прибутку відрізняється від суми чистого прибутку, відображеного у звіті про 

прибутки та збитки, оскільки не включає статті доходів або витрат, які оподатковуються або 

відносяться на валові витрати в інших роках, а також статті, які ніколи не оподатковуються і не 

відносяться на валові витрати. Сума витрат Банку з поточного податку на прибуток 

розраховується за ставками оподаткування, встановленими у звітному періоді. 

 

Відстрочений податок розраховується за методом зобов’язань з урахуванням податкового ефекту 

тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань та їх вартістю для цілей 

податкового обліку, які будуть визначати оподатковуваний прибуток або валові витрати у 

майбутньому. З цією метою “оподатковувані тимчасові різниці” являють собою різниці, що 

призведуть до виникнення оподаткованого прибутку у наступних роках, а “неоподатковувані 
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тимчасові різниці” являють собою різниці, що призведуть до виникнення неоподатковуваних сум 

у наступних роках. Відстрочені податкові зобов’язання розраховуються шляхом застосування 

податкових ставок, що діють у даний час для майбутніх періодів до оподатковуваних тимчасових 

різниць, які можуть, ймовірно, призвести до виникнення податкового навантаження, і до 

неоподатковуваних тимчасових різниць, стосовно яких, ймовірно, будуть отримані майбутні 

оподатковувані суми в той час коли виникає можливість невключення сум для цілей 

оподаткування (так званий тест ймовірності). 

 

Відстрочені податкові активи і зобов’язання, що пов’язані з тим самим податком і підлягають 

сплаті у той же період, взаємозаліковуються. У роки, коли сума неоподатковуваних тимчасових 

різниць є більшою ніж сума оподатковуваних тимчасових різниць, відповідні відстрочені 

податкові активи включаються до складу активів у звіті про фінансовий стан у статті 

“відстрочені  податкові активи”. З іншого боку, в роки, коли сума оподатковуваних тимчасових 

різниць є більшою ніж сума неоподатковуваних тимчасових різниць, відповідні відстрочені 

податки включаються до складу зобов’язань у звіті про фінансовий стан у статті “відстрочені 

податкові зобов’язання”. 

 

Якщо відстрочені податкові активи і зобов’язання стосуються статей, які впливають на звіт про 

прибутки та збитки, цей вплив балансується за допомогою податку на прибуток. Якщо 

відстрочені податкові активи і зобов’язання стосуються операцій, відображених у складі іншого 

сукупного доходу, в іншому сукупному доході здійснюється балансуючий запис у певних 

резервах, якщо це передбачено (наприклад, резерви з переоцінки). 

 

Крім цього, в Україні існують інші різні податки, що стягуються у процесі діяльності Банку. 

Зазначені податки включені до статті “Адміністративні витрати” звіту про прибутки та збитки. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та залишки на 

кореспондентських рахунках в НБУ, які не обтяжені договірними зобов’язаннями. 

 

Банківські метали 

 

Золото та інші банківські метали відображаються за цінами купівлі НБУ, які приблизно 

відповідають справедливій вартості, з дисконтом порівняно до котирувань Лондонської біржі 

металів. Зміни у цінах купівлі НБУ відображаються у звіті про прибутки та збитки як результат 

від торгових операцій. 

 

Кредиторська заборгованість і випущені цінні папери 

 

Кошти банків, кошти клієнтів (у тому числі субординований борг) та випущені цінні папери 

включають різні форми фінансування на міжбанківському ринку та за рахунок клієнтів, договори 

РЕПО із зобов’язаннями зворотного викупу і фінансування за допомогою депозитних 

сертифікатів, випущені облігації та інші інструменти фінансування, що перебувають в обігу, за 

вирахуванням будь-яких погашених сум. 

 

Первісне визнання таких фінансових зобов’язань відбувається на дату підписання договору, яка 

зазвичай збігається з часом отримання депонованих сум або випуску боргових цінних паперів. 

Первісне визнання здійснюється на основі справедливої вартості зобов’язань, що, як правило, 

дорівнює сумі отриманих коштів або ціні випуску, збільшеній на суму будь-яких додаткових  

витрат/доходів, безпосередньо пов’язаних з однією операцією з фінансування або випуску цінних 

паперів. Внутрішні адміністративні витрати виключаються. 
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Після первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Виняток складають короткострокові 

зобов’язання, які відображаються за сумою, що підлягає сплаті, оскільки часова вартість є 

несуттєвою.  

 

Визнання фінансових зобов’язань у звіті про фінансовий стан припиняється у разі закінчення 

строку дії або виконання. Припинення визнання також відбувається при викупі раніше 

випущених облігацій. Різниця між балансовою вартістю зобов’язання та сумою, сплаченою при 

викупі, відображається у звіті про прибутки та збитки. Розміщення власних цінних паперів, після 

їх викупу, вважається новим розміщенням із визнанням за новою ціною розміщення. 

 

Резерви під потенційні зобов’язання 

 

Резерви визнаються, якщо Банк внаслідок певної події в минулому має юридичні або добровільно 

взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких із великим ступенем імовірності очікується 

відтік ресурсів, що втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з достатнім 

ступенем упевненості.  

 

Резерви на покриття ризиків і нарахування відображають резерви, що стосуються юридичних 

зобов’язань, трудових відносин або судових розглядів, у тому числі фіскальних. 

 

Фінансові гарантії та зобов’язання 

 

В ході звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії, що включають 

акредитиви, гарантії та акцепти. Договори фінансових гарантій та фактичних зобов’язань 

первісно оцінюються за справедливою вартістю у статті “інші зобов’язання”, яка дорівнює сумі 

отриманої премії. Після первісного визнання вони оцінюються за більшим із двох значень: 

амортизованою премією і найкращою оцінкою витрат, що вимагається для врегулювання будь-

якого фінансового зобов’язання, яке виникає у результаті фінансових гарантій або зобов’язань. 

Будь-яке збільшення зобов’язання за фінансовими гарантіями чи фінансовими зобов’язаннями 

відображається у звіті про прибутки та збитки. Отримана премія визнається у звіті про прибутки 

та збитки лінійним методом протягом строку дії гарантії або зобов’язання. 

 

Резерви під гарантії та зобов’язання 

 

Резерви, сформовані на індивідуальній та сукупній основі, що стосуються оцінених можливих 

виплат, пов’язаних з кредитним ризиком, за гарантіями та зобов’язаннями, які визначаються із 

застосуванням тих самих критеріїв, що викладені вище стосовно кредитів, відображаються у 

статті “інші зобов’язання”. 

 

Зобов’язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності та інших виплат  

 

Згідно з вимогами українського законодавства, Банк утримує суми пенсійних внесків із 

заробітної плати працівників і сплачує їх до Державного пенсійного фонду України. Крім цього, 

згідно з вимогами державної пенсійної системи, працедавець розраховує суму поточних платежів 

як процент від сукупних поточних виплат персоналу. Ці витрати визнаються у періоді, в якому 

нараховується відповідна заробітна плата. Після закінчення трудової діяльності працівники 

отримують пенсійні виплати від Державного пенсійного фонду України. Банк не має програм 

додаткових виплат при виході на пенсію або інших суттєвих компенсаційних програм, які 

вимагали б додаткових нарахувань. 
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Статутний капітал 

  

Прості акції та привілейовані акції, що не підлягають викупу, з правом отримання дискреційних 

дивідендів класифікуються як капітал. Внески до статутного капіталу, здійснені до 31 грудня 

2000 р., визнаються за переоціненою вартістю відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в 

умовах гіперінфляції”. 

 

Нарахування, передоплати та відстрочення 

 

Нарахування, передоплати та відстрочення за рік, що включають доходи і витрати за період, за 

активами та зобов’язаннями, строк отримання або погашення яких настав, відображаються у 

фінансовій звітності як збільшення або зменшення активів або зобов’язань, яких вони 

стосуються. 

 

Оренда 

i. Операційна – Банк як орендар  

Оренда активів, за якої орендодавець фактично зберігає за собою ризики й вигоди, пов’язані з 

правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договором 

операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди й обліковуються в 

складі інших операційних витрат. 

ii. Операційна – Банк як орендодавець  

Банк відображає в балансі активи, що є предметом операційної оренди, відповідно до виду 

активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно відображається у звіті про 

прибутки та збитки протягом строку оренди в складі інших доходів. Накопичена вартість 

платежів на користь орендаря визнається як зменшення вартості орендного прибутку 

прямолінійним методом на весь строк оренди. Первісні прямі витрати, понесені у зв’язку із 

договором операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що здається в оренду. 

 

4. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ 

 

Операції в іноземній валюті  

 

Фінансова звітність представлена в гривнях (“грн.”), що є функціональною валютою та валютою 

представлення звітності Банку. Операції в іноземних валютах первісно відображаються у 

функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні 

активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну 

валюту за обмінним курсом на дату балансу. Прибутки або збитки від перерахунку операцій в 

іноземній валюті визнаються у звіті про прибутки та збитки як результат від торгових операцій – 

курсові різниці. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дати первісних операцій. Немонетарні статті, 

які обліковуються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним 

курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. 

 

Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та офіційним 

курсом НБУ на дату такої операції також включаються до результату від торгових операцій -

результат від торгівлі валютою. 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. обмінний курс гривні, встановлений НБУ, складав 7,985 грн. за 

1 дол. США (2008 р.: 7,7 грн.) і 11,448893 грн. за 1 євро (2008 р.: 10,85546 грн.).  
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Визнання доходів і витрат 
 

Доходи визнаються тоді, коли вони отримуються, або у разі продажу товарів чи продукції, коли 

існує ймовірність отримання економічних вигод, і їх сума може бути достовірно оцінена, а у разі 

надання послуг, коли вони були надані. Зокрема: 
 

o проценти визнаються за методом нарахування на основі договірної процентної ставки або 

ефективної процентної ставки у разі застосування амортизованої вартості; 

o дивіденди відображаються у звіті про прибутки та збитки у фінансовому році, в якому 

затверджена їх виплата; 

o комісійний дохід від послуг відображається на основі існуючих договірних умов  у періоді, в 

якому були надані послуги; 

o доходи від продажу фінансових інструментів, що визначаються як різниця між сплаченою 

або отриманою сумою за операцією та справедливою вартістю інструменту, відображаються у 

звіті про прибутки та збитки на момент здійснення операції; 

o прибутки і збитки від операцій з цінними паперами відображаються у звіті про прибутки та 

збитки на дату продажу на основі різниці між сумою сплачених або отриманих коштів та 

балансовою вартістю таких інструментів; 

o доходи від продажу нефінансових активів відображаються на дату продажу, за винятком 

випадків, коли основні ризики і вигоди, пов’язаних з активами, зберігаються. 

 

Використання оцінок і припущень 

 

Підготовка фінансової звітності вимагає застосування оцінок і припущень, які можуть мати 

значний вплив на суми, відображені у звіті про фінансовий стан і звіті про прибутки та збитки, а 

також на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності. Оцінки ґрунтуються 

на наявній інформації та суб’єктивних оцінках, що часто засновані на минулому досвіді, які 

використовуються для формулювання обґрунтованих припущень, які будуть здійснені при оцінці 

операційних результатів. З огляду на їх характер, оцінки і припущення, що використовуються, 

можуть кожного року змінюватися, і, отже, не можна виключати, що поточні суми, відображені у 

фінансовій звітності, можуть істотно відрізнятися у майбутніх фінансових роках в результаті змін 

у здійснених суб’єктивних оцінках. 
 

Основні випадки, стосовно яких керівництво компанії повинно здійснити суб’єктивні оцінки, 

включають: 

 

o оцінку збитків від зменшення корисності кредитів та, як правило, інших фінансових активів; 

o використання моделей оцінки для визначення справедливої вартості фінансових 

інструментів, що не котируються на активних ринках; 

o оцінку фондів витрат на персонал та резервів на покриття ризиків і нарахувань; 

o оцінки і припущення щодо можливості отримання відстрочених податкових активів. 

 

Оцінка справедливої вартості 

 

Згідно з МСФЗ 7, компанії слід розкривати інформацію, яка дає змогу користувачам її   

фінансової звітності оцінити  значимість  фінансових інструментів для її фінансового стану та 

результатів діяльності. МСФЗ 7 вимагає, щоб компанії розкривали у фінансовій звітності 

інформацію, яка дає змогу користувачам оцінити: значимість  фінансових інструментів для  

фінансового стану та результатів діяльності компанії, а також характер і рівень ризиків, що 

виникають внаслідок фінансових інструментів, і яким чином компанія управляє цими ризиками. 

Принципи МСФЗ 7 доповнюють принципи визнання, оцінки та представлення фінансових 

активів і фінансових зобов’язань, визначених у МСБО 32 та МСБО 39. 
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Справедлива вартість – це сума,   за   якою   можна   обміняти   актив   або   погасити  

заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. В основі 

визначення справедливої вартості лежить припущення, що компанія продовжуватиме свою 

діяльність у майбутньому без будь-якої необхідності у ліквідації або суттєвого скорочення обсягу 

операцій, або здійснення операцій на невигідних умовах. Справедлива вартість відображає 

кредитну якість інструменту, оскільки вона включає ризик невиконання контрагентом своїх 

зобов’язань. 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів визначається з використанням цін, отриманих на 

фінансових ринках у випадку інструментів, що котируються на активному ринку, або шляхом 

внутрішніх методів оцінки у випадку інших фінансових інструментів. Ринок вважається  

активним, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні (за допомогою біржі, дилера, 

брокера, промислової групи, служби інформації про ціни або регулюючого органу) та 

відображають фактичні та регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами.  

 

Коли ринок не функціонує регулярно, тобто коли на ринку немає достатньої волатильності і 

постійної кількості операцій та різниці між ціною покупки та продажу є недостатніми, 

справедлива вартість фінансових інструментів визначається в основному шляхом використання 

методів оцінки, метою яких є встановлення ціни гіпотетично комерційної операції, керуючись 

звичайними діловими міркуваннями, станом на дату оцінки. 

 

Методи оцінки, визначені МСБО 39 за такою ієрархією: 

i) застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними 

сторонами; 

ii) посилання на поточну справедливу вартість іншого інструмента, який в основному є 

подібним; 

iii) аналіз дисконтованих грошових потоків та моделі опційного ціноутворення. 

 

Протягом року до похідних фінансових інструментів, представлених валютними свопами, 

застосовувалась оцінка за справедливою вартістю. Через відсутність активного ринку для таких 

інструментів справедлива вартість була визначена не на основі ринкових котирувань, а з 

використанням альтернативних методів оцінки. Розрахована таким чином справедлива вартість 

не зазнала б значного впливу при прийнятті обґрунтовано можливих альтернативних припущень. 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів, які не відображаються за справедливою вартістю, 

представлена в окремій таблиці в розділі управління ризиками. 

 

Крім того, при підготовці цієї фінансової звітності оцінка за справедливою вартістю 

застосовувалась для землі і будівель і була визначена незалежним оцінювачем станом на кінець 

року з урахуванням методів порівняння продажів і капіталізації доходів стосовно основних 

засобів та затратного підходу стосовно певної інфраструктури. Для оцінки кінцевої вартості, до 

результатів, отриманих внаслідок застосування різних методів, були застосовані окремі зважені 

значення залежно від ступеню відповідності оцінок таким критеріям: достовірність і повнота 

інформації, специфіка оцінюваного майна тощо. 

 

Оцінка амортизованої вартості 

 

Амортизована вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання - це сума, за якою 

фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної 

суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та 

сумою погашення, визначеною із застосуванням методу ефективного процента, та мінус будь-

який збиток від зменшення корисності. 
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Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні 

платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового 

інструмента або періоду до майбутньої дати перерахунку ціни до чистої балансової вартості 

фінансового активу чи фінансового зобов’язання. При обчисленні приведеної вартості ефективна 

процента ставка застосовується до потоків майбутніх грошових надходжень або виплат протягом 

всього строку дії фінансового активу чи зобов’язання або протягом коротшого періоду при 

повторенні певних умов (наприклад, перегляду ринкових процентних ставок). 

 

Після первісного визнання амортизована вартість дозволяє розподіляти доходи і витрати 

безпосередньо шляхом зменшення або збільшення вартості інструменту протягом всього 

очікуваного строку дії у процесі амортизації. Визначення амортизованої вартості відрізняється в 

залежності від того, чи мають фінансові активи/зобов’язання фіксовані або плаваючі ставки, в 

останньому випадку  залежно від того, чи відома заздалегідь волатильність ставки. Стосовно 

інструментів з фіксованою ставкою або фіксованою ставкою у певних часових рамках майбутні 

грошові потоки визначаються на основі відомої процентної ставки (фіксованої або плаваючої) 

протягом усього строку фінансування. Стосовно фінансових активів / зобов’язань з плаваючою 

ставкою, волатильність якої не відома заздалегідь (наприклад, тому що вона прив’язана до 

індексу), визначення про грошових потоків здійснюється на основі останньої відомої ставки. При 

кожному перегляді процентної ставки перераховуються норми амортизації та ефективна 

процентна ставка протягом усього строку дії інвестиції, тобто до настання строку погашення. 

Будь-які зміни відображаються у звіті про прибутки та збитки як прибуток або збиток. 

 

Кредити, інвестиції, утримувані до погашення, кредиторська заборгованість та випущенні цінні 

папери відображаються за амортизованою вартістю.  

 

Витрати на здійснення операції включають внутрішні і зовнішні маржинальні  витрати і доходи, 

пов’язані з випуском, придбанням або вибуттям фінансового інструменту, які не дебетуються на 

рахунок клієнта. Такі комісії, які повинні бути безпосередньо пов’язані з одним фінансовим 

активом або зобов’язанням, змінюють первісну ефективну процентну ставку, таким чином 

ефективна процентна ставка, пов’язана з операцією, відрізняється від договірної процентної 

ставки. Витрати на здійснення операції не включають витрати/доходи, пов’язані з більш ніж 

одною операцією, і компоненти, пов’язані з подіями, що можуть виникнути протягом строку дії 

фінансового інструмента, але які не є відомими на час початкового договору, наприклад: комісії 

за розповсюдження, невикористання, дострокове припинення дії, гарантоване розміщення, 

зобов’язання з кредитування та організації. Крім цього, амортизована вартість не включає витрат, 

які будуть понесені незалежно від операції (наприклад, адміністративні витрати і витрати на 

зв’язок, канцелярські витрати), і ті, які, хоча і безпосередньо пов’язані з операцією, є частиною 

стандартної практики у галузі управління кредитами (наприклад, заходи пов’язані з процесом 

надання кредитів). 

 

Згортання 
 

Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у балансі 

здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання та наміру 

реалізувати актив одночасно з погашенням зобов’язання. Це, як правило, не здійснюється 

стосовно генеральних угод про взаємозалік, і відповідні активи та зобов’язання відображаються у 

звіті про фінансовий стан у повній сумі. 
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Зменшення корисності активів 

 

Фінансові активи 

 

Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи групи 

фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що відбувається зменшення корисності 

фінансового активу чи групи фінансових активів тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки 

зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання 

активу (“випадок виникнення збитків”), і такий випадок (або випадки) виникнення збитків мають 

вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу чи групи фінансових активів, які 

можуть бути достовірно визначений. Об’єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати 

ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, 

порушують зобов’язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи 

фінансової реорганізації, а також свідоцтва, на підставі спостережуваної ринкової інформації, 

поміркованого  зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні 

прострочених платежів або в економічних умовах, що пов’язані з неплатежами за активами. 

 

Спочатку Банк визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності 

коштів в кредитних установах та кредитів клієнтам, що обліковуються за амортизованою 

вартістю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки зменшення 

корисності фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивні 

ознаки зменшення корисності розглянутого окремо фінансового активу (суттєвого або 

несуттєвого) відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними 

характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет 

зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються окремо на предмет 

зменшення корисності і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від 

зменшення корисності, не повинні оцінюватись на предмет зменшення корисності на сукупній 

основі. 

 

За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових 

активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів та поточною 

вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за вирахуванням майбутніх очікуваних збитків 

за кредитом, які ще не були понесені). Балансова вартість активу зменшується шляхом 

застосування рахунку резерву та сума збитку визнається у звіті про прибутки та збитки. 

Процентні доходи продовжують нараховуватись на знижену балансову вартість на основі 

первісної ефективної процентної ставки за активом. Кредити та відповідний резерв списуються 

якщо вже немає реальної перспективи відшкодування у майбутньому, а все забезпечення було 

реалізовано чи передано Банку. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення 

корисності збільшується або зменшується і таке збільшення чи зменшення може бути об’єктивно 

пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше 

визнаний збиток від зменшення корисності збільшується чи зменшується шляхом коригування 

рахунку резерву. Якщо списання пізніше відновлюється, то відповідна сума відновлення 

відображається у звіті про прибутки та збитки. 

 

Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною 

ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Обчислення поточної вартості 

очікуваних майбутніх грошових потоків забезпеченого фінансового активу відображає грошові 

потоки, що можуть виникнути в результаті реалізації забезпечення за вирахуванням витрат на 

одержання та реалізацію забезпечення, незалежно від ймовірності реалізації забезпечення. 

 

Зокрема, Банк визначає резерв стосовно кожного окремого значного кредиту на індивідуальній 

основі. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають можливість 

реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити ефективність роботи в разі 
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виникнення фінансових труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі 

оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу 

застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від зменшення корисності 

оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають більшої 

уваги. 

 

Резерви визначаються на сукупній основі стосовно кредитів клієнтам, які не є значними окремо 

(у тому числі кредитні картки, іпотечні кредити, автокредити та споживчі кредити), і для окремо 

значимих кредитів, коли ще немає об’єктивних ознак зменшення корисності на індивідуальній 

основі. Банк аналізує резерви під зменшення корисності на кожну звітну дату, при цьому кожний 

кредитний портфель перевіряється окремо. 

 

В ході аналізу резерву на зменшення корисності кредитів на сукупній основі Банк враховує 

зменшення корисності, що може мати місце у портфелі, навіть якщо немає об’єктивних ознак 

зменшення корисності окремих кредитів. Збитки від зменшення корисності визначаються з 

урахуванням такої інформації: збитки в портфелі за попередні періоди або в портфелях, що 

мають порівнювані (навіть якщо менш сприятливі) характеристики кредитного ризику, поточні 

економічні умови, відповідна затримка між часом, коли збиток, ймовірно, був понесений, і часом, 

коли буде встановлено що стосовно нього необхідно сформувати резерв під зменшення 

корисності на індивідуальній основі, очікувані надходження і відшкодування вартості після 

зменшення корисності активу. Керівництво Банку на місцях відповідає за прийняття рішення 

щодо тривалості такого періоду, що може сягати одного року. Потім резерв на зменшення 

корисності перевіряється керівним персоналом, відповідальним за кредитні операції, для 

забезпечення впевненості у дотриманні загальної політики Банку. 

 

Активи з відстроченого податку на прибуток 

 

Принаймні двічі на рік Банк перевіряє можливість застосування відстрочених податкових 

активів, що виникають внаслідок неоподатковуваних тимчасових різниць. 

 

При визначенні частки невикористаних відстрочених податкових активів і непогашених 

відстрочених податкових зобов’язань, що, як очікується, буде  реалізована у роки після дати 

балансу, проводиться перевірка ймовірності. Якщо частка відстрочених податкових активів, що 

стосуються певного періоду, повністю не компенсує відповідну частку відстрочених податкових 

зобов’язань, реалізація якої очікувалось у тому ж періоді, визначається оподатковуваний 

прибуток за цей період. Якщо очікуваного оподатковуваного прибутку недостатньо для покриття 

неоподатковуваних тимчасових різниць, реалізація яких очікувалась протягом у періоду, 

визнається зменшення корисності різниці. 

 

Визнана сума зменшення корисності відображається у статті “податок на прибуток” звіту про 

прибутки та збитки. 

 

Оподатковуваний прибуток майбутніх періодів розраховується на основі бізнес-плану, 

розробленого керівництвом, і з урахуванням наявних можливостей податкового планування. 

 

Кредити, умови за якими були переглянуті 

  

Банк намагається, за можливості, переглядати умови кредитування, а не вступати в права 

володіння заставою. Це може включати продовження строків погашення та погодження нових 

умов надання кредиту. Як тільки умови надання кредиту переглянуто, кредит перестає вважатися 

простроченим. Керівництво постійно аналізує кредити, умови за якими були переглянуті для 

отримання впевненості в тому, що всі критерії задовольняються і майбутнє погашення ймовірно 

відбудеться. Такі кредити продовжують оцінюватись на предмет втрати корисності на 
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індивідуальній або сукупній основі, з використаннями первісної ефективної процентної ставки за 

кредитом. 

 

5. ЧИСТІ ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ 

 

Чисті процентні доходи включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    
Процентні доходи:    

Проценти за коштами у банках 1 202  18 339 

Проценти за кредитами клієнтам 849 066  1 002 973 

Процентні доходи за фінансовими активами, наявними для 

продажу 6 436  890 

    
Всього процентні доходи  856 704  1 022 202 

    
Процентні витрати:    

Проценти за коштами банків (74 214)  (57 009) 

Проценти за коштами клієнтів і субординованим боргом (462 580)  (367 224) 

Проценти за випущеними цінними паперами    (2 401)  (35 516) 

    
Всього процентні витрати  (539 195)  (459 749) 

    
ЧИСТІ ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ 317 509  562 453 

 

За рік, що закінчився 31 грудня 2009 р., процентні доходи включають 30 657 тис. грн., пов’язаних 

з простроченими кредитами і кредитами, стосовно яких проводиться судовий розгляд, і 

повернення яких на думку керівництва Банку є малоймовірним. Тому у складі цієї ж статті звіту 

про прибутки та збитки був відображений збиток від зменшення корисності цієї суми у повному 

обсязі. 
 

 

6. ЧИСТІ КОМІСІЙНІ ДОХОДИ 

 

Чисті комісійні доходи включають: 
 2009 р.  2008 р. 

Комісійні доходи:    

Розрахункові операції 186 609   199 186  

Валютні операції і операції з цінними паперами 7 113  6 726 

Брокерська діяльність 11 707  1 862 

Грошові операції з іншими банками 3 608  4 097 

Кредитні і документарні операції 238  4 505  

Інше 3 339  2 437 

    
Всього комісійні доходи 212 614  218 813 

 

Комісійні витрати    

Грошові та валютні операції (11 867)  (2 238) 

Розрахункові операції (562)  (4 562) 

Інше (1 199)  (672) 

    
Всього комісійні витрати (13 628)  (7 472) 

    
Чисті комісійний доходи 198 986  211 341 

 

За рік, що закінчився 31 грудня 2009 р., комісійні витрати, пов’язані з інкасацією готівкових 

коштів, включають комісію за валютні операції в розмірі 7 749 тис. гривень. 
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7. РЕЗУЛЬТАТ ВІД ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ 

 

Результат від торгових операцій включає: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Результат від торгівлі валютою 96 162  88 399 

Курсові різниці  17 795  34 156 

Результат від торгових операцій із цінними паперами 1 356  - 

Результат від похідних фінансових інструментів 259  (1 276) 

    

Всього результат від торгових операцій 115 572  121 279 

 

 

8. РЕЗЕРВ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ВІД КРЕДИТІВ, ІНШИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ І 

ГАРАНТІЙ  

 

Рух за статтями резерву під зменшення корисності кредитів та інших фінансових активів і інших 

резервів був таким: 

 
 

Кошти у 

банках  

Кредити 

клієнтам  Інші активи  

Гарантії та 

інші 

зобов’язання  Всього 

          
31 грудня 2007 р. (235) 

 
 (252 296)  (3 959)  (235)  (256 725) 

          
Нараховано за рік -  (336 662)  (641)  (1 183)  (338 486) 

Списання активів -  801  593  -  1 394 

Курсові різниці -  (33 709)  (491)  -  (34 200) 

          
31 грудня 2008 р. (235)  (621 866)  (4 498)  (1 418)  (628 017) 

          
Нараховано за рік -  (629 881)  (4 891)  841  (633 931) 

Списання активів 235  2 761  6 649  -  9 645 

Курсові різниці -  (14 239)  (50)  (165)  (14 454) 

          
31 грудня  2009 р. -  (1 263 225)   (2 790)  (742)  (1 266 757) 

 

Суми резервів під зменшення корисності активів вираховуються з вартості відповідних активів. 

Резерви під гарантії та зобов’язання відображається у складі зобов’язань.   

 

9. ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ 

 

Витрати на персонал включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Витрати на персонал 279 719  366 514 

Витрати на соціальне забезпечення, пов’язані з заробітною  платою 92 158  101 807 

Інші витрати на персонал 2 485  1 882 

    

Всього витрати на персонал 374 362  470 203 
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10. ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

 

Інші адміністративні витрати включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    
Витрати з операційної оренди       69 316           60 067    

Витрати на зв’язок       23 378           31 422    

Утримання матеріальних активів       17 908           18 444    

Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб         16 690 

    
       17 576    

Витрати на охорону       14 778           14 483    

Витрати на рекламу і маркетинг       12 745           21 818    

Комунальні послуги       10 717             8 319    

Вартість професійних послуг       10 584                2 590    

Інші офісні витрати       10 469           17 331    

Юридичні послуги         6 397             1 295    

Інше         4 657             6 241    

Податки, крім податку на прибуток         4 415             4 231    

Витрати на електронну обробку даних (ЕОД)          2 736             3 826    

Відрядження         2 103                936    

Обслуговування орендованих приміщень            536                    4 000    

Страхування               -                  119    

    
Всього інші адміністративні витрати 207 429  212 698 

 

У звіті про прибутки та збитки за роки, що закінчились 31 грудня 2008 і 2007 рр., амортизація 

поліпшення орендованого майна в сумі 8 763 тис. грн. і 5 253 тис. грн. відповідно була 

перекласифікована з адміністративних витрат в чисті інші операційні доходи. 

 

 

11. РЕЗЕРВИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ І НАРАХУВАННЯ 

 

Резерви на покриття ризиків і нарахуваня виникають в результаті триваючого судового процесу з 

фіскальним органом або претензій третіх осіб, висунутих проти Банку. 

 

Протягом 2009 і 2008 років рух за статтями резервів на покриття ризиків і нарахувань був таким: 

 

  

Резерв під 

судові 

процеси  

Резерв під 

судові 

процеси з 

клієнтами  Всього 

       
31 грудня 2007 р.  -  -  - 

       
Нараховано за рік  (843)  -  (843) 

Врегульовано протягом року  -  -   

       
31 грудня 2008 р.  (843)  -  (843) 

       
(Нараховано)/списано за рік  269  (646)  (377) 

 Врегульовано протягом року  149  -  149 

       
31 грудня 2009 р.  (425)  (646)  (1 071) 
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12. АМОРТИЗАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

 

Амортизаційні витрати включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    
Амортизаційні витрати на матеріальні активи 25 092  26 330 

Амортизаційні витрати на нематеріальні активи 2 880  2 050 

Зменшення корисності матеріальних активів 1 056  - 

Зменшення вартості матеріальних активів у результаті переоцінки 11 129  4 109 

    
Всього амортизаційні витрати 40 157  32 489 

 

13. ЧИСТІ ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ  

 

Чисті інші операційні доходи включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    
Штрафи і пені отримані 27 322  51 458 

Інші доходи від банківських операцій 13 455  4 773 

Доходи від операційної оренди 811  735 

Інші доходи від небанківських операцій 817  1 143 

Первісне визнання фінансових активів, наявних для продажу -  5 034 

Прибуток від погашення фінансових активів, наявних для продажу -  5 787 

Інші витрати за небанківськими операціями (20 035)  (2 863) 

Інші витрати за банківськими операціями (10 956)  (5 667) 

Амортизація поліпшень орендованого майна (9 454)  (8 763) 

Штрафи і пені сплачені (277)  (1 713) 

Витрати за операціями з платіжними картками (51)  (13 122) 

    
Всього чисті інші операційні доходи 1 632  36 802 

 

У звіті про прибутки та збитки за роки, що закінчились 31 грудня 2008 і 2007 рр., амортизація 

поліпшення орендованого майна в сумі 8 763 тис. грн. і 5 253 тис. грн. відповідно була 

перекласифікована з адміністративних витрат в чисті інші операційні доходи. 

 

14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

У 2009 році податок на прибуток в Україні стягувався з оподатковуваного прибутку за 

вирахуванням неоподатковуваних витрат за ставкою 25% (2008 р.: 25%). Взаємозв’язок між 

пільгою або витратами з податку на прибуток і обліковим прибутком та компонентами податку 

на прибуток у звіті про прибутки та збитки за роки, що закінчились 31 грудня 2009 і 2008 рр., є 

таким: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Збиток до оподаткування  (622 620)  (125 806) 

    
Податок за нормативною ставкою оподаткування (25%) (155 655)  (31 452) 

Витрати, що не відносяться на валові 5 913  4 020 

Зміна у тимчасових різницях (129)  (8 374) 

Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах 84 500  (18 805) 

    

Пільга з податку на прибуток (65 371)  (54 611) 
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Витрати з поточного податку на прибуток -  (15 850) 

Пільга з відстроченого податку на прибуток – виникнення та 

сторнування тимчасових різниць 65 371  70 461 

    

Пільга з податку на прибуток 65 371  54 611 

 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток станом на 31 грудня 2008 і 2007 рр., були 

перекласифіковані шляхом перерозподілу відповідно 4 406 тис. грн. і 4 062 тис. грн. з інших 

зобов’язань у фіскальні зобов’язання. 

 

Фіскальні активи і зобов’язання включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Відстрочені податкові активи, визнані у звіті про прибутки та збитки 159 764  102 339 

Відстрочені податкові активи, визнані у складі іншого сукупного 

доходу -  142 

Передоплата з поточного податку на прибуток 2 431  5 495 

    

Всього фіскальні активи 162 195  107 976 

    

Відстрочені податкові зобов’язання, визнані у звіті про прибутки та 

збитки 7 048  14 993 

Відстрочені податкові зобов’язання, визнані у складі іншого 

сукупного доходу 53 302  74 073 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток -  9 195 

    

Всього фіскальні зобов’язання 60 350  98 261 

 

Валові відстрочені податкові активи і зобов’язання включають: 
 

 2009 р.  2008 р. 

Відстрочені податкові активи:    

Податковий збиток, перенесений на наступні періоди 159 555  - 

Кошти у банках і кредити клієнтам 73 348  91 439 

Нарахування за невикористані відпустки 11 573  9 444 

Інші зобов’язання 961  304 

Інші активи 886  1 116 

Випущені цінні папери -  36 

Фінансові активи, наявні для продажу -  142 

    

Всього валові сукупні відстрочені податкові активи 246 323  102 481 

    

Мінус: невизнані відстрочені податкові активи (84 500)  - 

    

Всього відстрочені податкові активи 161 823  102 481 
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Відстрочені податкові зобов’язання:    

Матеріальні і нематеріальні активи та інвестиційна нерухомість 62,152  80,461 

Передоплати за матеріальні і нематеріальні активи -  6,248 

Фінансові активи, наявні для продажу -  1,743 

Кредити від міжнародних фінансових організацій -  112 

Резерв під гарантії 257  502 

    

Всього відстрочені податкові зобов’язання 62,409  89,066 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. сума взаємозаліку відстрочених податкових активів і відстрочених 

податкових зобов’язань становить 2 059 тис. грн. (2008 р.: нуль). 

 

Рух валових відстрочених податкових активів і зобов’язань за роки, що закінчились 31 грудня 

2009 і 2008 рр., є таким:  

 
 2009 р.  2008 р. 

Відстрочені податкові активи:    

    

На початок періоду 102 481  37 402 

    

Пільга з відстроченого податку на прибуток 143 984  46 132 

Визнані безпосередньо у складі іншого сукупного доходу (142)  142 

Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах (84 500)  18 805 

    

На кінець періоду 161 823 

 
 102 481 

    

Відстрочені податкові зобов’язання:    

    

На початок періоду 89 066  80 270 

    

Пільга  з відстроченого податку на прибуток (5 887)  (5 524) 

Визнані безпосередньо у складі іншого сукупного доходу (20 770)  14 320 

    

На кінець періоду 62 409  89 066 

 

Зменшення відстрочених податкових активів за кредитами, що виникло у 2008-2009 роках, 

пов’язане з прийняттям Закону № 1533 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи”, який дозволив банкам включати до 

складу валових витрат резерви на покриття збитків від кредитів, які раніше не включались до 

складу валових витрат для цілей оподаткування. Це призвело до зменшення тимчасових різниць 

між вартістю чистих кредитів для цілей фінансового та податкового обліку. В той же час, 

збільшення суми резерву під збитки від кредитів, віднесеної на валові витрати, призвела до 

збільшення суми податкового збитку, який, у свою чергу, призвів до збільшення відстрочених 

податкових активів.  

 

15. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 
 

 2009 р.  2008 р. 

    

Грошові кошти в касі 310 187  347 648 

Залишки коштів на рахунках в НБУ  134 006  - 

    

Грошові кошти та їх еквіваленти 444 193  347 648 
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Залишки коштів на рахунках в НБУ включають виключно ліквідну частину коштів, наявних на 

кореспондентському рахунку. Частина неліквідних або з обмеженим використанням коштів 

відображена у статті “ кошти у банках” . 

 

Відповідно, залишки коштів на рахунках в НБУ станом на 31 грудня 2008 і 2007 рр. у розмірі  

94 351 тис. грн. і 91 434 тис. грн. були перекласифіковані з грошових коштів та їх еквівалентів у  

кошти у банках. 

 

 

16. ФІНАНСОВІ АКТИВИ, НАЯВНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ 

 

Фінансові активи, наявні для продажу, включають: 

 
 Частка 

участі Кількість  2009 р.  2008 р. 

Дольові цінні папери       

       

Акції VISA класу “C” 

менш ніж 

10% 12 046  -  4 330 

Акції MasterCard класу “B” 

менш ніж 

10% 2 051  -  2 122 

       

Всього фінансові активи, наявні для 

продажу    -  6 452 

       

 

У 2009 році Банк продав акції, що перебували в його портфелі. Чистий прибуток від продажу 

відображений у звіті про прибутки та збитки як результат від торгових операцій. 

 

 

17. ФІНАНСОВІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДО ПОГАШЕННЯ 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. фінансові активи, утримувані до погашення, включають депозитні 

сертифікати, випущені НБУ: 

 

Валюта Дата погашення 

Номінальна 

процентна 

ставка  2009 р.  2008 р. 

       

Гривня 6 січня 2010 р. 8%  50 077  - 

Гривня 6 січня 2010 р. 6%  150 016  - 

       

    200 093  - 
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18. КОШТИ У БАНКАХ  

 

Кошти у банках включають: 
 

 2009 р.  2008 р. 

    

Кошти в Національному банку України: 151 663  94 400 

    

Кошти в інших банках:    

Кореспондентські рахунки в інших банках 1 605 955  314 738  

Строкові депозити в інших банках -  1 540 

Гарантійні депозити за операціями з платіжними картками -  769 

    

 1 757 618  411 447 

    

Мінус: резерв під зменшення корисності (Примітка 8) -  (235) 

    

Всього кошти у банках 1 757 618  411 212  

 

Кошти в Національному банку України включають залишок на кореспондентському рахунку в 

НБУ, на який поширюється певне обмеження щодо використання. Ліквідна частина коштів на 

кореспондентському рахунку відображена як грошові кошти та їх еквіваленти. Відповідно, 

залишок на 2008 рік був перекласифікований.  

 

Станом на 31 грудня 2009 р. Банк розмістив кошти в Intesa Sanpaolo SpA в сумі 1 525 136 тис. 

грн. (2008 р.: 213 896 тис. грн.), що являє собою значну концентрацію. 

 

 

19. КРЕДИТИ КЛІЄНТАМ 

 

Кредити клієнтам включають: 

 

 2009 р.   2008 р. 

    

Забезпечені кредити 2 375 264  2 153 042  

Іпотечні кредити  1 101 161  1 219 136  

Автокредити 1 018 949  1 335 661  

Кредити за кредитними картками 452 057  667 396  

Споживчі кредити 371 206  483 367  

Кредити на загальні господарські цілі 346 180  296 474 

    

 5 664 817  6 155 076 

    

Мінус: резерв під зменшення корисності (Примітка 8) (1 263 225)   (621 866) 

    

Всього кредити клієнтам 4 401 592  5 533 210 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. нараховані процентні доходи, включені до складу кредитів клієнтам, 

становили 313 136 тис. грн. (2008 р.: 248 339 тис. гривень). 

 

Резерв під збитки від кредитів клієнтам 

 

Узгодження резерву на покриття збитків від кредитів клієнтам за категоріями за роки, що 

закінчились 31 грудня 2009 і 2008 рр., є таким: 
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2009 р. Кредити на 

загальні 

господарські 

цілі 

Забезпечені 

кредити 

 

Іпотечні 

кредити 

 

Авто-

кредити  

 

Споживчі 

кредити 

 

Кредиту-

вання за 

кредитними 

картками 

Всього 

 

На початок періоду 25 987 53 809 79 563 40 115 332 732 89 660 621 866 

Нарахування/ (зменшення) 

за рік 2 996 389 447 (12 872) 18 948 17 385 213 977 629 881 

Списані суми (2 761) - - - - - (2 761) 

Курсові різниці 678 8 069 3 067 2 347 49 29 14 239 

        

На кінець періоду 26 900 451 325 69 758 61 410 350 166 303 666 1 263 225 

        

Зменшення корисності на 

індивідуальній основі 18 473 332 043 - - - - 350 516 

Зменшення корисності на 

сукупній основі 8 427 119 282 69 758 61 410 350 166 303 666 912 709 

        

 26 900 451 325 69 758 61 410 350 166 303 666 1 263 225 

        

Загальна сума кредитів, 

резерв на зменшення 

корисності яких 

визначено на 

індивідуальній основі, 

до вирахування суми 

резерву на зменшення 

корисності таких активів 31 354 538 029 - - - - 569 383 

 

2008 р. Кредити на 

загальні 

господарські 

цілі 

Забезпечені 

кредити 

 

Іпотечні 

кредити 

 

Авто-

кредити  

 

Споживчі 

кредити 

 

Кредиту-

вання за 

кредитними 

картками 

Всього 

 

На початок періоду  35 511   7 422   3 985   9 454   178 658   17 266   252 296  

Нарахування/ (зменшення) 

за рік  (10 071)  32 375   65 680   22 252   154 064   72 362   336 662  

Списані суми  (801)  -   -   -   -   -   (801) 

Курсові різниці  1 348   14 012   9 898   8 409   10   32   33 709  

        

На кінець періоду  25 987   53 809   79 563   40 115   332 732   89 660   621 866  

        

Зменшення корисності на 

індивідуальній основі  21 779   38 607   59 770   22 458   50 116   -   192 730  

Зменшення корисності на 

сукупній основі  4 208   15 202   19 793   17 657  282 616   89 660  429 136  

        

  25 987   53 809   79 563   40 115   332 732   89 660   621 866  

        

Загальна сума кредитів, 

резерв на зменшення 

корисності яких 

визначено на 

індивідуальній основі, 

до вирахування суми 

резерву на зменшення 

корисності таких активів  218 322   185 582   83 544   55 716   50 116   -   593 280  
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Кредити, зменшення корисності яких визначено на індивідуальній основі 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. кредити, зменшення корисності яких було визначено на 

індивідуальній основі, були забезпечені об’єктами нерухомого майна і земельними ділянками 

справедливою вартістю 551 300 тис. гривень. Станом на 31 грудня 2008 р. такі кредити були 

забезпечені об’єктами нерухомого майна і земельними ділянками справедливою вартістю 298 462 

тис. грн. та депозитами справедливою вартістю 5 040 тис. гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. нараховані процентні доходи від кредитів, корисність яких 

зменшилась, складали 51 785 тис. грн., під які було створено резерв у сумі 32 391 тис. гривень. 

Відповідні суми за 2008 рік становили 165 274 тис. грн. та 156 551 тис. гривень. 

 

Концентрація кредитів клієнтам 

 

Банк вважає, що потенційний ризик концентрації може виникнути, коли принаймні 10% вартості 

чистого кредитного портфелю надаються обмеженому числу дебіторів. Станом на кінець 2009 і 

2008 років, фінансування, надане 7 і 24 клієнтам, становить 11% і 10% відповідно.   

 

Крім цього, кредити клієнтам не мають географічної концентрації або концентрації за галузями 

економіки. 

 

У таблиці нижче представлено структуру позичальників за галузями економіки станом на 

31 грудня 2009 і 2008 рр.: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Фізичні особи 5 321 147  5 858 602 

Торгівля 191 918  132 605 

Послуги 96 289  106 387 

Харчова промисловість і сільське господарство 44 303  30 719 

Будівництво об’єктів нерухомості 1 491  12 176 

Промислове виробництво 7 173  10 025 

Металургія і пов’язана діяльність 1 311  1 040 

Інформаційні і телекомунікаційні послуги -  1 003 

Хімічна галузь 1 185  803 

Інше -  1 716 

     
Мінус: резерв під зменшення корисності (1 263 225)  (621 866) 

    

Всього кредити клієнтам  4 401 592  5 533 210 

 

 

20. МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ  

 

У 2009 році рух матеріальних активів був таким: 

 
 Земля Будівлі Офісне 

обладнання 

Електричне 

обладнання 

Інші 

матеріальні 

активи 

Всього 

За історичною/переоціненою 

вартістю       

31 грудня 2008 р. 206 435 980 13 443 185 001 13 450 648 080 

Надходження 25 509 189 3 527 4 882 9 132 

Зменшення вартості у 

результаті переоцінки (33) (94 174) - - - (94 207) 
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Згортання зносу у результаті 

переоцінки - (5 836) - - - (5 836) 

Вибуття - (444) (1 019) (7 357) (1 810) (10 630) 

       

31 грудня 2009 р. 198 336 035 12 613 181 171 16 522 546 539 

       

Накопичена амортизація        

31 грудня 2008 р. - - 5 707 88 311 6 387 100 405 

Нараховано за рік - 5 836 605 17 295 1 356 25 092 

Згортання зносу у результаті 

переоцінки - (5 836) - - - (5 836) 

Вибуття - - (447) (5 898) (978) (7 323) 

       

31 грудня 2009 р. - - 5 865 99 708 6 765 112 338 

       

Залишкова вартість на  

31 грудня 2009 р. 198 336 035 6 748 81 463 9 757 434 201 

 

 

 Земля Будівлі Офісне 

обладнання 

Електричне 

обладнання 

Інші 

матеріальні 

активи 

Всього 

За історичною/переоціненою 

вартістю       

31 грудня 2007 р. - 338 350 12 734 169 042 14 482 534 608 

Надходження 246 29 821 1 959 26 138 2 818 60 982 

Переоцінка - 57 566 - - - 57 566 

Згортання зносу у результаті 

переоцінки - (4 880) - - - (4 880) 

Зменшення вартості у 

результаті переоцінки  (40) (4 069) - - - (4 109) 

Переведення з інвестиційної 

нерухомості - 19 488 - - - 19 488 

Вибуття - (296) (1 250) (10 179) (3 850) (15 575) 

       

31 грудня 2008 р. 206 435 980 13 443 185 001 13 450 648 080 

       

Накопичена амортизація        

31 грудня 2007 р. - - 5 404 78 497 6 060 89 961 

Нараховано за рік - 4 884 1 328 18 780 1 338 26 330 

Згортання зносу у результаті 

переоцінки - (4 880) - - - (4 880) 

Вибуття - (4) (1 025) (8 966) (1 011) (11 006) 

       

31 грудня 2008 р. - - 5 707 88 311 6 387 100 405 

       

Залишкова вартість на  

31 грудня 2008 р. 206 435 980 7 736 96 690 7 063 547 675 

 

Якби будівлі оцінювались за історичною вартістю, переоціненою за індексом інфляції, за 

вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від зменшення корисності, їх балансова вартість 

станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. становила б 113 876 і 117 937 тис. грн. відповідно. 
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21. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ  

 

Рух нематеріальних активів був таким: 
 Всього 

За історичною вартістю  

31 грудня 2008 р. 13 436 

Надходження 11 863 

Вибуття (148) 

31 грудня 2009 р. 25 151 

  

Накопичена амортизація  

31 грудня 2008 р. 6 867 

Нараховано за рік 2 880 

Вибуття (143) 

31 грудня 2009 р. 9 604 

  

Залишкова вартість на 31 грудня 2009 р. 15 547 

 

 Всього 

За історичною вартістю  

31 грудня 2007 р. 9 814 

Надходження 4 084 

Вибуття (462) 

31 грудня 2008 р. 13 436 

  

Накопичена амортизація  

31 грудня 2007 р. 5 060 

Нараховано за рік 2 050 

Вибуття (243) 

31 грудня 2008 р. 6 867 

  

Залишкова вартість на 31 грудня 2008 р. 6 569 

 

22. ІНШІ АКТИВИ  

 

Інші активи включають: 
 2009 р.  2008 р. 

    

Транзитні рахунки за операціями з клієнтами 13 187  60 868 

Поліпшення орендованого майна 12 243  24 762  

Банківські метали 8 493  16 711 

Витрати майбутніх періодів 1 605  2 856  

Інші передоплати і боржники 3 056  2 755  

Матеріали 2 777  2 144 

Передоплати за матеріальні активи 1 779  1 559 

Нараховані доходи 1 740  1 476 

Передоплати за нематеріальні активи 590  1 164  

Податкові аванси, крім податку на прибуток 772  440  

Передоплати за страхування кредитних ризиків -  - 

Інше -  3 262 

    

Мінус: резерв під зменшення корисності (Примітка  8) (2 790)  (4 498) 

    

Всього інші активи 43 452  113 499 
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23. КОШТИ БАНКІВ 

 

Кошти банків включають: 

 

 2009 р.  2008 р. 

    

Кореспондентські рахунки інших банків 63 069  57 351 

Строкові депозити 1 600 477  1 630 489 

    

Всього кошти банків 1 663 546  1 687 840 

 

Станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. нараховані процентні витрати, включені до складу коштів 

банків, складали 3 476 тис. грн. і 5 562 тис. грн. відповідно. 

 

Станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. кошти банків у сумі 1 659 249 тис. грн. і 1 653 640 тис. грн. 

відповідно були представлені заборгованістю перед материнською компанією Intesa Sanpaolo 

SpA, , що являє собою значну концентрацію. 

 

 

24. КОШТИ КЛІЄНТІВ 

 

Кошти клієнтів включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Строкові депозити 3 507 343  3 015 789 

Кошти, що підлягають сплаті на вимогу 813 475  837 633 

Субординований борг 117 359  113 418 

    

Всього кошти клієнтів 4 438 177  3 966 840 

 

Станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. нараховані процентні витрати, включені до складу коштів 

клієнтів, складали 116 004 тис. грн. і 145 468 тис. грн. відповідно. 

 

Банк вважає, що потенційний ризик концентрації може виникнути, коли принаймні 10% вартості 

депозитів клієнтів (за виключенням субординованого боргу і кредитів від міжнародних 

фінансових установ) залучені від обмеженої кількості кредиторів. Станом на кінець 2009 і 2008 

років депозити одного і двох клієнтів у Банку становили відповідно 14% і 10% від суми коштів 

клієнтів.  
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У таблиці нижче відображено кошти клієнтів за галузями економіки станом на 31 грудня 2009 і 

2008 рр.: 

 
 2009 р.  2008 

    

Фізичні особи 3 721 288  3 394 421 

Послуги 187 638  229 525 

Промислове виробництво 129 790  17 079 

Торгівля 120 789  163 123 

Нерухомість і будівництво 112 176  22 393 

Страхування 81 159  45 935 

Інформаційні послуги 14 500  4 798 

Харчова промисловість і сільське господарство 11 165  9 996 

Енергетична промисловість 1 244  12 073 

Хімічна галузь 1 241  1 029 

Металургія і пов’язана діяльність 498  1 802 

Інше 56 688  30 739 

Міжнародні фінансові організації -  33 927 

    

Всього кошти клієнтів 4 438 176  3 966 840 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. кошти на рахунках клієнтів у сумі 3 699 тис. грн. (2008 р.: 

7 206 тис. грн.) утримувались як забезпечення виданих гарантій та акредитивів. 

 

 

У звіті про рух грошових коштів отримання і погашення кредитів, наданих міжнародними 

фінансовими організаціями, відображені у статті “рух грошових коштів від фінансової 

діяльності”. 

 

Субординований борг, включений до складу коштів клієнтів, включає: 

 
 Валюта Дата погашення 

 

Номінальна 

процентна ставка, 

% 

2009 р. 2008 р. 

 

      
Byrass Consultants Limited Дол. США 21 вересня 2015 р. LIBOR (12міс) +5% 24 970 24 113  

Byrass Consultants Limited Дол. США 1 листопада 2015 р. LIBOR (12міс) +5% 33 293 32 151  

Byrass Consultants Limited Дол. США 1 червня 2016 р. LIBOR (12міс) +5% 37 455 36 170  

Byrass Consultants Limited Дол. США 31 липня 2016 р. LIBOR (12міс) +5% 21 641 20 984  

    
 

 

Всього субординований борг   117 359 113 418 

 

Станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. нараховані проценти, включені до складу субординованого 

боргу, складали 4 771 тис. грн. і 4 848 тис. грн. відповідно.  

 

У разі банкрутства або ліквідації Банку погашення цього кредиту відбуватиметься після 

погашення зобов’язань Банку перед усіма іншими кредиторами.  

 

 

25. ВИПУЩЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ 

 

Цінні папери, які були випущені і знаходились в обігу станом на 31 грудня 2008 р., були 

погашені на дати пропозиції протягом 2009 року. 
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26. ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Інші зобов’язання включають: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Транзитні рахунки за операціями з клієнтами 86 315  59 181 

Кредиторська заборгованість за професійні послуги 11 202  595 

Кредиторська заборгованість перед Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб 4 161  4 913 

Доходи майбутніх періодів 3 657  1 540 

Інші податки до сплати 2 215  1 393 

Кредиторська заборгованість за придбання матеріальних і 

нематеріальних активів 941  1 136 

Резерв на покриття збитків за гарантіями та іншими зобов’язаннями 742  1 418 

Нарахована до сплати заробітна плата 471  855 

Інші кредитори 1 955  1 306 

    

Всього інші зобов’язання 111 659  72 337 

Інші зобов’язання в сумі 4 406 тис. грн. і 4 062 тис. грн. станом на 31 грудня 2008 і 2007 рр. 

відповідно були перекласифіковані у фіскальні зобов’язання (поточне зобов’язання з податку на 

прибуток). 

 

Інформація про рух за статтями резерву на покриття збитків за гарантіями та іншими 

зобов’язаннями за роки, що закінчились 31 грудня 2009 і 2008 рр., представлена у Примітці 8. 

 

 

27. РЕЗЕРВИ ПІД ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Резерви під потенційні зобов’язання включає: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Резерв під невикористані відпустки 30 567  37 777 

Резерв під премії працівникам 15 608  - 

Резерв під судові процеси 646  - 

Резерв під судові процеси, пов’язані з нарахуванням податків 425  843 

    

Всього резерви під потенційні зобов’язання 47 246  38 620 

 

Резерви під судові позови, пов’язані з нарахуванням податків, та інші судові позови покривають 

ймовірні ризики, що виникають внаслідок позовів про відшкодування збитків, судових позовів та 

інших спорів. Вони оцінюються юридичним відділом на основі особливостей кожної юридичної 

дії, етапу, досягнутого в різних юрисдикційних судах та результатів схожих процесів, що мали 

місце у минулому. 

 

Інформація про рух за статтями резервів під судові позови, пов’язані з нарахуванням податків, та 

інші судові позови наведена у Примітці 11. 
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28. РЕЗЕРВ З ПЕРЕОЦІНКИ  

 

Резерв з переоцінки включає: 

 
 2009 р.  2008 р. 

    

Резерв з переоцінки основних засобів 159 909    222 217  

Зменшення вартості фінансових активів, наявних для продажу, в 

результаті переоцінки -  (427) 

    

Всього резерв з переоцінки 159 909  221 790  

 

 

29. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 

 

Статутний капітал включає: 
 Кількість 

простих 

акцій 

 Кількість 

привілейо-

ваних акцій 

 Номінальна 

вартість  

 Вплив 

гіперінфляції 

на акції, 

випущені до 

31 грудня 

2000 р. 

 (Примітка 2) 

 Перерахо-

вана 

вартість 

акцій 

          
31 грудня 2007 р. 369 999 139  1 500 000  371 499  69 636  441 135 

          
Збільшення статутного 

капіталу 620 000 000  -  620 000  - 

 

620 000 

          
31 грудня 2008 р. 989 999 139  1 500 000  991 499  69 636  1 061 135 

          
Збільшення статутного 

капіталу 570 123 450  -  570 124  - 

 

570 124 

          
31 грудня 2009 р. 1 560 122 589  1 500 000  1 561 623  69 636  1 631 259 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. випущений статутний капітал Банку складався з 1 560 122 589 

простих акцій і 1 500 000 привілейованих акцій (31 грудня 2008 р.: 989 999 139 простих акцій і 

1 500 000 привілейованих акцій) номінальною вартістю 1 грн. кожна. Всі прості акції мають рівні 

права голосу. Привілейовані акції не мають права голосу, і на них нараховуються фіксовані 

дивіденди. Станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. статутний капітал Банку був зареєстрований і 

повністю сплачений.  

 

У вересні 2009 року на Загальних зборах акціонерів було затверджено рішення про випуск 

570 123 450 простих акцій. Станом на 31 грудня 2009 р. цей випуск акцій був зареєстрований і 

повністю сплачений .  

 

Фонди Банку, які підлягають розподілу, визначаються загальною сумою його резервів, як 

відображено у звітності, складеній згідно з УСБО. Враховуючи намір керівництва Банку покрити 

збитки, відображені згідно з УСБО, за рахунок наявних резервів, перенесених з минулих років, 

решта суми фондів, які підлягають розподілу, становить 1 332 тис. грн. (74 714 тис. грн. у 2008 

році), яка залишаються наявними для визнання дивідендів за 1 500 000 привілейованими акціям.  

 

У 2009 році дивіденди за привілейованими акціями не сплачувались, оскільки акціонери 

прийняли рішення включити визнану суму до капіталу Банку.  
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30. ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Операційне середовище 

 

Хоча економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні ознаки 

перехідної економіки. Такі ознаки включають, але не обмежуються низькою ліквідністю на 

ринку капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю обмежуючого валютного 

контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами 

України. Стабільність економіки України залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на 

реформування адміністративно-правової системи, а також економіки. Як наслідок, операціям на 

території України властиві ризики, нетипові для розвинених ринків. 

 

На українську економіку впливають ринкові коливання і зниження темпів економічного розвитку 

у світовій економіці.  Світова фінансова криза призвела до скорочення валового внутрішнього 

продукту, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському 

секторі та посилення умов кредитування в Україні, а також суттєвого знецінення національної 

валюти по відношенню до основних валют. Крім цього, міжнародні рейтингові агентства почали 

знижувати кредитний рейтинг країни наприкінці 2008 року і продовжували у 2009 році. 

Незважаючи на різні стабілізаційні заходи, яких уряд України вживає з метою підтримки 

обмінного курсу та банківського сектору, існує невизначеність щодо можливості доступу до 

джерел капіталу, а також вартості капіталу для Банку та його контрагентів. В той же час спад 

світової економіки також значно вплинув на платіжний баланс України в результаті скорочення 

експорту. Ці фактори можуть вплинути на фінансовий стан Банку, результати його діяльності та 

економічні перспективи.  

 

Крім цього, позичальники Банку можуть відчути погіршення ліквідності, що, в свою чергу, може 

вплинути на їх здатність сплачувати заборгованість перед Банком. Зниження цін на ринку 

нерухомості України може вплинути на повернення кредитів, виданих Банком під заставу 

нерухомого майна. Оскільки ця інформація є загальнодоступною, Банк представив переглянуту 

оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків у складі оцінки зменшення корисності. 

 

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання економічної 

стабільності Банку в умовах, що склалися. Однак, подальше погіршення ситуації у зазначених 

вище сферах може мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Банку. 

Наразі неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив. 

 

Ризики, пов’язані з дотриманням вимог податкового законодавства та інших нормативних 

актів 

 

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. 

 

В той же час, існує ризик того, що операції і правильність тлумачень, які не були піддані сумніву 

контролюючими органами в минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей 

ризик з часом зменшується. Визначення сум та ймовірності негативних наслідків можливих 

незаявлених позовів є недоцільним. 

 



Переклад з оригіналу англійською мовою 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРАВЕКС-БАНК”  
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2009 РІК 

(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

42  

Договірні та умовні фінансові зобов’язання 

 

У ході звичайної діяльності Банк стає стороною зобов’язань з надання кредитів, яким властивий 

кредитний ризик, з метою задоволення потреб клієнтів. Ці інструменти, що мають різні ступені 

кредитного ризику, не відображені у звіті про фінансовий стан. 

 

Максимальна сума ризику Банку, пов’язаного зі збитками за зобов’язаннями з надання кредитів, 

у разі невиконання зобов’язань іншою стороною, коли всі зустрічні претензії, застава або гарантії 

виявляються такими, що втратили цінність, представлена договірними сумами цих інструментів. 

 

Банк використовує ті самі принципи контролю і управління зобов’язаннями з надання кредитів, 

що і для кредитів клієнтам. 

 

Інформація про резерв під зобов’язань з надання кредитів наведена у Примітці 26. Він 

розраховується за номінальною вартістю зобов’язання. 

 

Станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. номінальні або договірні суми були такими: 

 

 2009  2008 

    

Видані гарантії 65 270  63 612 

Зобов’язання з надання кредитів 770 659  1 081 067 

Акредитиви -  1 499 

    

 835 929  1 146 178 
    

Мінус: Резерви (742)  (1 419) 

    

Договірні та умовні фінансові зобов’язання (до вирахування застави) 835 187  1 144 759 
    

Мінус: Грошові кошти у заставі під гарантії та акредитиви  (5 797)  (7 206) 

    

Договірні та умовні фінансові зобов’язання 829 390  1 137 553 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. зобов’язання з надання кредитів були додатково забезпечені 

об’єктами нерухомого майна в сумі 124 080 тис. грн. та гарантіями, виданими фінансовими 

установами, в сумі 7 414 тис. гривень. 

 

 

31. ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

 

Розкриття інформації про зв’язані сторони регулюється МСБО 24, який встановлює вимоги до 

розкриття інформації про зв’язані сторони або операції зі зв’язаними сторонами.  

 

Такі операції можуть мати значний вплив на прибуток або збиток і фінансовий стан компанії. 

Часто зв’язані сторони можуть укладати угоди, які незв’язані сторони не укладали б. Крім цього, 

операції між зв’язаними сторонами можуть здійснюватися не за ту ж суму, що операції між 

незв’язаними сторонами. Прибутки та збитки і фінансовий стан компанії можуть зазнати впливу 

відносин зв’язаних сторін, навіть якщо операції зі зв’язаними сторонами не проводяться. Таким 

чином, мета МСБО 24 полягає у забезпеченні того, щоб фінансова звітність компанії містила 

розкриття інформації, необхідної для звернення уваги на можливість того, що її фінансовий стан 

і прибуток або збиток, можливо, зазнали впливу в результаті існування зв’язаних сторін та 

операцій і залишків за операціями зі зв’язаними сторонами. 
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Банк також повинен дотримуватись вимог нормативних положень Національного банку Україні 

стосовно операцій зі зв’язаними сторонами. Слід зазначити, що поняття зв’язана сторона згідно з 

українськими нормативними положеннями не повністю співпадає з поняттям, що 

використовується в МСБО 24. 

 

Крім цього, Банк повинен визначати відносини та операції зі зв’язаними сторонами відповідно до 

внутрішніх положень Групи Intesa Sanpaolo (далі – “Група”), прийнятих Банком у 2009 році, які 

встановлюють авторизаційні ліміти щодо затвердження операцій зі зв’язаними сторонами  Групи 

і Банку і вимагають регулярного звітування про здійснені операції. 

 

Згідно з МСБО 24 зв’язаними сторонами є: 

 

а) Сторони, які прямо або опосередковано, через одного або кількох посередників  

контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем 

разом із Банком (сюди входять материнські, дочірні компанії та споріднені дочірні 

компанії), мають частку участі в Банку, яка надає їм змогу суттєво впливати на Банк, або 

мають спільний контроль над Банком. 

б) Асоційовані підприємства, на які Банк має істотний вплив і які не є дочірніми або спільними 

підприємствами інвестора. 

в) Спільні підприємства, в яких Банк є контролюючим учасником. 

г) Члени ключового управлінського персоналу Банку або його материнської компанії. 

д) Близькі члени родини особи, зазначеної у пунктах а) і г). 

е) Сторони, що є суб’єктами господарювання, які знаходяться під контролем, спільним 

контролем або на які здійснює суттєвий вплив або має суттєвий відсоток голосів у такому 

суб’єкті господарювання, прямо або непрямо, особа, зазначена у пунктах г) і д). 

є)  Сторона, що забезпечує програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників 

Банку, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Банку. 

 

Зокрема, Банк визначив як ключовий управлінський персонал всіх членів Спостережної ради і 

Правління, керівників підрозділів та начальників департаментів і управлінь, що підзвітні 

безпосередньо Спостережній раді або Правлінню. 

При розгляді кожного можливого випадку відносин зі зв’язаними сторонами до уваги береться 

суть цих відносин, а не лише  юридична форма.   
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Банк мав такі залишки за операціями зі зв’язаними сторонами: 
 

 2009 р. 2008 р. 

 Материнська 

компанія 

Ключовий 

управлін-

ський 

персонал 

Інші зв’язані 

сторони 

Материнська 

компанія 

Ключовий 

управлін-

ський 

персонал 

Інші зв’язані 

сторони 

       

Активи       

Кредити клієнтам, валова сума: - 2 160 - - 5 245 - 

Резерв під зменшення 

корисності кредитів - - - - (204) - 

Кошти у банках 1 525 136 - - 66 845 - - 
       

Зобов’язання       

Кошти клієнтів - 1 465 592 - 3 334 - 

Резерв під премії та 

невикористані відпустки - 7 346 - - 6 645 - 

Кошти банків 1 659 249 - - 1 601 100 - - 

       

Кредитні зобов’язання       

Гарантії 25 517 - - - - - 

       

Доходи / Витрати       

Процентні доходи - 18 - 287 502 50 

Процентні витрати (69 207) (27) (1) (5 175) (1 752) (32 112) 

Комісійні доходи - 12 1 381 624 92 

Комісійні витрати - - - (1) - (14) 

Резерв під збитки від кредитів 

клієнтам - - - - (204) - 

Чисті інші доходи та витрати - (1 230) - (3 634) - (5 383) 

 

За роки, що закінчились 31 грудня 2009 і 2008 рр., сума короткострокової винагороди ключовому 

управлінському персоналу склала 23 131 тис. грн. та 42 363 тис. грн. відповідно.  

 

 

32. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

 

Принципи визначення справедливої вартості представлені у Примітці 4 “Інша інформація”, що 

стосується підготовки фінансової звітності. 

 

Наведена нижче кількісна інформація була підготовлена: 

 

o  Стосовно кредитів клієнтам 

- з визначенням як базової процентної ставки ставки, що публікується НБУ, яка являє собою 

середню ринкову ставку за продуктами зі схожими характеристиками (в плані оригінальної 

валюти, договірного строку погашення та графіку сплати процентів), 

- з дисконтування майбутніх грошових потоків за кожним портфелем шляхом застосування 

визначеної базової ставки  

o Стосовно коштів клієнтів 

- з визначенням як базової процентної ставки ставки, що публікується НБУ, яка являє собою 

середню ринкову ставку за продуктами зі схожими характеристиками (в плані оригінальної 

валюти, договірного строку погашення та графіку сплати процентів) у періоді, найближчому 

до звітної дати, 
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- з дисконтуванням майбутніх грошових потоків за кожним портфелем шляхом 

застосування визначеної базової ставки  

o Стосовно інших фінансових інструментів – з урахуванням того, що справедлива вартість  

дорівнює балансовій вартості, оскільки інструменти є короткостроковими (депозитні сертифікати, 

утримувані до погашення) або оскільки процентна ставка є плаваючою. 

 

Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань у порівнянні з відповідною балансовою 

вартістю, відображеною у звіті про фінансовий стан Банку, наведена нижче: 

 
 2009 р.  2008 р. 

 Балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість  
Балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 

      

Грошові кошти та їх еквіваленти 444 193 444 193  347 648 347 648 

Фінансові активи, наявні для 

продажу - -  6 452 6 452 

Фінансові активи, утримувані до 

погашення 200 093 200 093  - - 

Кошти у банках 1 757 618 1 757 618  411 212 411 212 

Кредити клієнтам 4 401 592 4 341 181  5 533 210 5 043 646 

      

Кошти банків 1 663 546 1 663 546  1 687 840 1 687 840 

Кошти клієнтів (за винятком 

субординованого боргу) 4 320 818 4 345 362  3 853 422 3 829 699 

Субординований борг 117 359 117 359  113 418 113 418 

Випущені цінні папери - -  22 148 19 163 

Фінансові зобов’язання, утримувані 

для торгівлі - -  1 276 1 276 

 

 

33. ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ 

 

Основною ціллю управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог 

стосовно капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, 

необхідних для провадження діяльності та максимізації  акціонерної вартості. 

 

Достатність капіталу Банку контролюється із використанням нормативів, встановлених НБУ.  

 

Протягом 2009 року Банк повністю дотримався всіх зовнішніх вимог стосовно капіталу.  

 

Згідно з правилам Групи Intesa Sanpaolo, Банк розраховує активи, зважені за ризиком, ринкові 

ризики та відповідне використання капіталу також із застосуванням положень Базельської угоди 

II – стандартизованої моделі. Зокрема ризики (грошові та негрошові) групуються у різні портфелі 

залежно від категорії дебіторів або виду продукту. Стосовно негрошових ризиків еквівалентна 

кредиту сума розраховується залежно від рівня ризику. Зрештою, грошова і кредитна 

еквівалентна вартість негрошових ризиків зважується із застосуванням зважених чинників, що 

характерні для кожного портфелю. Виключно грошові кошти і банківські метали враховуються 

як забезпечення, прийнятне для зменшення ризику, а також гарантії, видані фінансовими 

установами. 

 

Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних 

умовах та характеристиках ризиків, пов’язаних з його діяльністю.  
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Показник достатності капіталу згідно з вимогами НБУ 

 

НБУ вимагає від банків підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% від активів, 

зважених за рівнем ризику, розрахованих згідно з правилами бухгалтерського обліку в Україні.  

 

Кількісні показники, встановлені нормативно-правовими актами для забезпечення достатності 

капіталу вимагають від Банку підтримувати мінімальні суми та коефіцієнти (як зазначено у 

таблиці нижче) загального капіталу та капіталу першого рівня до зважених на ризик активів. 
 

Показник Опис позиції 

  

0% Залишки коштів на рахунках в НБУ 

20% Кошти у банках строком до 1 року 

50% 

Кошти у банках строком до 1 року, якщо банк має кредитний рейтинг нижче за 

категорію інвестиції 

50% 

Кредити фізичним особам у гривнях, забезпечені об’єктами житлової нерухомості, або 

кредити виробникам з добрим обслуговуванням боргу 

100% Фінансові активи, наявні для продажу 

100% 

Кредити клієнтам, крім фізичних осіб, у гривнях, забезпечені об’єктами житлової 

нерухомості, або кредити виробникам з добрим обслуговуванням боргу 

100% Гарантії видані та аналогічні зобов’язання, акредитиви 

100% Матеріальні, нематеріальні активи та інвестиційна нерухомість 

100% Інші активи 

100% Фіскальні активи 

 

Станом на 31 грудня 2009 та 2008 рр., показник достатності капіталу банку складав:   

 

 
2009 р. 

 

2008 р. 

   

Основний капітал 822 437 968 197 

Додатковий капітал 309 704 331 924 

Мінус: відрахування з капіталу - (1 012) 

   

Всього капітал 1 132 141 1 299 109 

   

Активи, зважені на ризик 5 947 647 7 343 748 

   

Показник достатності капіталу 19,04% 17,69% 

 

Регуляторний капітал включає капітал першого рівня (основний капітал), що складається з 

оплаченого зареєстрованого статутного капіталу, резервів за вирахуванням очікуваних збитків і 

відрахувань на нематеріальні активи, та капітал другого рівня (додатковий капітал), що 

складається з резервів під кредитний ризик, резерву з переоцінки активів, поточного прибутку, 

субординованого кредиту та нерозподіленого прибутку. Капітал другого рівня обмежується  

100% капіталу першого рівня. В разі банкрутства або ліквідації Банку погашення цього кредиту 

відбуватиметься після погашення зобов’язань Банку перед всіма іншими кредиторами. 
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Показник достатності капіталу згідно з Базельською угодою II 2006 року 

 

Станом на 31 грудня 2009 та 2008 рр. показник достатності капіталу Банку, розрахований згідно з 

положеннями Базельської угоди ІІ 2006 року, становив:  

 

 
2009 р. 

 

2008 р. 

   

Капітал першого рівня 978 004 964 702 

Капітал другого рівня 197 314 224 527 

   

Всього капітал 1 175 318 1 189 229 

   

Активи, зважені на ризик 4 299 768 5 367 317 

Ринковий ризик 177 012 59 300 

   

Показник достатності капіталу першого рівня 21,85% 17,78% 

Показник достатності капіталу 26,25% 21,91% 

 

 

34. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 

Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу 

виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. 

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Банку, а кожний 

співробітник у Банку несе відповідальність за вплив ризиків, пов’язаних з його службовими 

обов’язками. Банк наражається на кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Банку 

також притаманні операційні ризики. 

 

Незалежний процес контролю ризиків не включає бізнес-ризики, такі як зміни в операційному 

середовищі, технологіях та галузі. Банк контролює такі ризики в процесі стратегічного 

планування. 

 

Система внутрішнього контролю 

 

Ризики, притаманні діяльності Банку, контролюються та мінімізуються за допомогою 

комплексної системи внутрішнього контролю, вищим органом якої є Спостережна рада. 

Спостережна рада, серед іншого, відповідає за застосування політики та керівних принципів, 

прийнятих групою Intesa Sanpaolo, і контроль за їх реалізацією на місцях виконавчими органами 

Банку. Правління є вищим виконавчим органом Банку та управляє щоденною діяльністю з метою 

мінімізації ризиків негативного впливу на фінансовий стан Банку. 

 

Система внутрішнього контролю побудована на ряді правил, процедур та організаційних 

структур, спрямованих на забезпечення дотримання стратегії Банку і досягнення таких цілей: 

 

o ефективність процесів Банку; 

o збереження вартості активів та захист від збитків; 

o надійність і достовірність бухгалтерської та управлінської інформації; 

o проведення операцій у відповідності до вимог законодавства, нормативних положень з 

нагляду, а також політики, планів, процедур і внутрішніх положень. 

Вищезазначені цілі досягаються, серед іншого, за допомогою діяльності організаційних 

підрозділів, які спеціально відповідають за оцінку процесів та виявлення недоліків і потенційних 

ризиків, пов’язаних зі звичайною та надзвичайною діяльністю Банку. 
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Департамент внутрішнього аудиту звітує безпосередньо Спостережній раді стовно достатності 

засобів контролю, точності і правильності операцій, процесу обліку і збереження активів Банку 

та існування заборгованості за активи Банку, а також звітує про рівень дотримання внутрішньої 

політики і процедур, вимог законодавства на нормативно-правових положень. 

 

Відділ комплаєнса виявляє, оцінює, контролює, управляє та мінімізує ризик Банку, пов’язаний з 

дотриманням нормативно-законодавчих вимог, включаючи, зокрема, ризик застосування 

регуляторних санкцій, ризик потенційного фінансового збитку та репутаційний ризик. 

 

Відділ адміністративно-фінансового управління відповідає за оцінку правильної розробки та 

ефективного застосування засобів контролю, встановлених для тих видів діяльності Банку, які 

прямо або опосередковано впливають на збір та представлення бухгалтерської та фінансової 

інформації. 

 

Управління ризиками 

 

У 2009 році була завершена реорганізація Банку у відповідності до практики Групи Intesa 

Sanpaolo. Серед іншого, було запроваджено розподіл обов’язків і відповідальності між бізнес-

підрозділами і підрозділами з управління ризиками зі створенням автономного Головного 

управління ризик-менеджменту. 

 

Управління відповідає за: 

 

o запровадження і розробку методології та процесів для систем визначення граничного 

розміру кредитного ризику (згідно з вимогами материнської компанії та правилами управління); 

o проведення ефективної оцінки ризиків та моніторинг якості кредитного портфелю; 

o мінімізацію збитків Банку шляхом запровадження відповідних заходів, згідно з кожним 

конкретним випадком, для стягнення відповідної дебіторської заборгованості; 

o виявлення ринкових і операційних ризиків, запровадження направлених дій для 

забезпечення належної мінімізації ризиків. 

 

Вищезазначені види діяльності здійснюються: 

 

o Відділом методології, ринкового та операційного ризику, якій проводить моніторинг 

кредитного, ринкового та операційного ризиків і звітує керівництву Банку та материнської 

компанії, а також здійснює розрахунок кредитних умов та оцінку ризику кожного нового 

продукту. 

o Відділом управління ризиками, пов’язаними з роздрібним бізнесом, який повинен 

забезпечити належний процес авторизації роздрібних кредитів для Банку в цілому, належний 

процес моніторингу та досудового дистанційного стягнення заборгованості за роздрібними 

кредитами і, разом з Відділом бізнесу і методології, ринкового та операційного ризику, 

допомагає у процесі визначення роздрібних кредитних продуктів. 

o Відділом управління ризиками, пов’язаними з корпоративним бізнесом, який відповідає за 

забезпечення належного процесу авторизації корпоративних кредитів для Банку в цілому; 

o Відділом стягнення заборгованості, який відповідає за весь етап досудового особистого 

спілкування з боржниками для стягнення заборгованості за кредитами стосовно будь-яких видів 

кредитних продуктів. Слід зазначити, що Банк продовжує удосконалювати свою діяльність з 

досудового дистанційного стягнення та досудового особистого спілкування з боржниками для 

стягнення заборгованості за кредитами зі змінами організаційної структури, що тривають (що 

вступають в силу з березня 2010 року), що передбачає перерозподіл видів діяльності Відділу 

стягнення заборгованості між існуючим підрозділом (Відділом управління ризиками, 

пов’язаними з роздрібним бізнесом) та нещодавно створеними організаційними підрозділамиё 
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(зокрема, Відділ розробки протиризикових заходів та Відділ юридичного забезпечення), які 

звітують безпосередньо  Начальнику Головного управління ризик-менеджменту . 

 

Основний принцип роботи Головного управління ризик-менеджменту полягає у забезпеченні 

повного розподілу обов’язків між бізнес-підрозділами та підрозділам управління ризиками, в 

рамках якого бізнес-підрозділи отримують кредитні заявки/продукти, яким притаманний 

кредитний ризик, а Управління самостійно аналізує і 1) приймає рішення на своєму рівні 

компетенції 2) представляє першу оцінку відповідному дорадчому органу, якщо сума кредитної 

заявки перевищує його рівень компетенції. 

 

Крім роботи Головного управління ризик-менеджменту, моніторинг та управління ризиками 

Банку здійснюють такі комітети. 

 

Кредитний комітет є вищим дорадчим органом з кредитних питань в рамках лімітів, 

встановлених Спостережною радою Банку. Його обов’язки і задачі включають таке:  

 

o встановлення та періодичний перегляд кредитної політики, внесення, за необхідності,  

пропозицій Спостережній раді щодо будь-яких змін та доповнень до неї; 

o щоквартальний перегляд документації з управління ризиками; 

o визначення максимального ризику за ринковим сегментом, сектором економіки, 

продуктами, строками, валютами; 

o прийняття рішень щодо кредитних пропозицій у межах суми, встановленої Спостережною 

радою; 

o визначення форм звітування Правлінню Банку 

o запит консультативного висновку материнської компанії для кредитних пропозицій, які 

перевищують суму в 3 000 тис. євро. 

 

Засідання з якості активів є розширеним засіданням Кредитного комітету і має за мету прийняття 

необхідних заходів для запобігання та зменшення кредитних збитків. Засідання з якості активів 

досліджує кредитний портфель та його якість, рекомендує методологію класифікації боржника та 

відповідає за рейтингову систему Банку. 

 

Зокрема, Засідання з якості активів виконує такі завдання: 

 

o схвалює/відхиляє та змінює класифікацію боржника; 

o приймає необхідні заходи, пов’язані з простроченими кредитами, включаючи резервування, 

списання та реалізацію активів;  

o оцінює регулярні дії та заходи, прийняті для управління простроченими кредитами;  

o пропонує Спостережній раді політику, пов’язану з наданням забезпечення за кредитами. 

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик – це ризик понесення Банком збитку в результаті невиконання договірних 

зобов’язань клієнтами або контрагентами.  

 

Банк приймає кредитну стратегію і політику, спрямовані на: 

o координацію дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей, визначення готовності взяти 

на себе ризик та створення ціннісних якостей; 

o диверсифікацію портфелю, обмеження концентрації ризиків за окремими 

контрагентами/групам, окремими галузями або географічними регіонами; 

o ефективний вибір окремих позичальників шляхом належного аналізу кредитоспроможності з 

метою визначення ризику невиконання зобов’язань (дефолту); 
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o контроль особливостей взаємозв’язків, що проводиться шляхом застосування процедур 

інформаційних технологій та систематичного моніторингу взаємозв’язків, що являють собою 

невідповідності, які спрямовані на швидке виявлення будь-яких ознак збільшення ризику. 

 

Якість кредитного портфелю постійно контролюється шляхом спеціальних оперативних 

перевірок всіх етапів управління кредитом (аналіз, надання, контроль, управління 

непрацюючими кредитами). 

 

Управління характеристиками кредитного ризику кредитного портфелю забезпечується, 

починаючи з етапу аналізу та надання кредиту, таким: 

 

o положеннями про кредитну політику; 

o перевірками існування необхідних умов для кредитоспроможності з приділенням особливої 

уваги поточним і майбутнім можливостям клієнта отримувати достатній дохід та відповідні 

грошові потоки; 

o оцінкою характеру та розміру запропонованих кредитів з урахуванням фактичних потреб 

контрагента, що звертається для отримання кредиту, стану відносин, які вже існують, та 

наявності будь-яких відносин між клієнтом та іншими позичальниками. 

 

Контроль за якістю кредитів клієнтам і фінансовим установам ґрунтується спочатку на 

класифікації кредитів, а потім – на оцінці їх ризиків. 

 

Таким чином, кредитний портфель визначається як сума всіх непогашених кредитів (= грошові та 

негрошові ризики), включаючи основну суму боргу та проценти. 

 

Крім цього, ризики, притаманні кредитному портфелю, пов’язані як з поточною, так і з 

простроченою заборгованістю.  

 

Кредитною політикою також встановлені граничні значення для визначення дефолтних кредитів 

(зобов’язання за якими не виконуються), внаслідок чого кредитний портфель розбивається на 

“працюючі” та “непрацюючі” позиції. 

 

Згодом, непрацюючі позиції класифікуються також як “нестандартні та реструктуровані” або 

“безнадійні та сумнівні” залежно від комбінації між видом портфелю та кількістю днів 

прострочення. 

 

Зазначені категорії є основою для розрахунку загального (в результаті оцінки на сукупній основі) 

та спеціального резервів (в результаті оцінки на індивідуальній або сукупній основі). 

 

Зокрема, спеціальні резерви по-різному розраховуються залежно від виду портфеля, при цьому 

оцінка зменшення корисності на індивідуальній основні застосовується до найбільшої частини 

корпоративних і забезпечених кредитів (і подальша оцінка решти кредитів здійснюється на 

сукупній основі), а оцінка зменшення на сукупній основні застосовується до портфелів іпотечних 

і  автокредитів, кредитів за кредитними картками і споживчих кредитів. 

 

У разі проведення оцінки як на індивідуальній, так і на сукупній основі, при розрахунку 

необхідної норми резервування враховуються гарантії та застави, що зменшують ризик. 

 

У наведеній нижче таблиці представлено максимальний розмір кредитного ризику для 

компонентів балансових і позабалансових статей. Максимальний ризик представлений загальною 

сумою, без урахування ефекту зменшення ризику шляхом укладення Генеральних угод про 

взаємозалік та договорів застави і після вирахування будь-якого резерву під зменшення корисності. 
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 Примітки 2009 р. 2008 р. 

    

Грошові кошти та їх еквіваленти (за винятком коштів 

у касі) 15 134 006 94 351 

Фінансові активи, утримувані до погашення 17 200 093 - 

Кошти у банках 18 1 757 618 316 861 

Кредити клієнтам 19 4 401 592 5 533 210 

Інші активи 22 19 349 42 585 
    

  6 512 658 5 987 007 
    

Договірні та умовні фінансові зобов’язання 31 835 187 63 692 

    
Загальний розмір кредитного ризику  7 347 845 6 050 699 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. кредити клієнтам були забезпечені грошовими депозитами на суму 

244 792 тис. грн., гарантіями, виданими фінансовими установами, на суму 42 123 тис. грн., 

об’єктами нерухомого майна і земельними ділянками справедливою вартістю 3 622 154 тис. грн., 

а також транспортними засобами справедливою вартістю 1 025 929 тис. гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2008 р. кредити клієнтам були забезпечені грошовими депозитами на суму 

142 974 тис. грн., об’єктами нерухомого майна і земельними ділянками справедливою вартістю 

8 251 423 тис. грн., а також транспортними засобами справедливою вартістю 

1 996 871 тис. гривень. 

 

Позичальники надали інші види забезпечення, які не враховуються у цій фінансової звітності. 

 

Кредитна якість за категоріями фінансових активів 

 

В таблиці нижче наводиться інформація щодо зовнішніх кредитних рейтингів  що присвоєні 

міжнародними рейтинговими агентствами, стосовно коштів у банках, які не прострочені і 

корисність яких не зменшилась: 

 
2009 р. 

 

 2008 р. 

Рейтингове агентство Fitch:   

В межах від AAA до A 1 592 748 311 652 

В межах від BBB до B 7 853 3 034 

Нижче B - - 

Без рейтингу 157 017 96 526 

   

 1 757 618 411 212 

  

Категорія “Без рейтингу” включає залишки на кореспондентських рахунках у Національному 

банку Україні. 

 

Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння 

рейтингів. В таблиці нижче представлена кредитна якість за видами кредитів клієнтам станом на 

31 грудня 2009 і 2008 років. 
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31 грудня 2009 р. 

Не прострочені і такі, що їх 

корисність не зменшилась 

Корисність 

яких 

зменшилась  

Прострочені, але корисність яких не 

зменшилась 

Всього 

 

Високий 

рейтинг 

 

Стандарт-

ний 

рейтинг 

 

Рейтинг 

нижче 

стандартного  

Прострочені 

менш ніж  

30 днів 

 

Прострочені   

30-60 днів 

 

Прострочені   

60-90 днів 

 

Кредити клієнтам         

Забезпечені 
кредити 583 450 777 412 230 921 689 379 54 569 21 116 18 417 2 375 264 

Автокредити 737 978 27 296 13 568 164 032 31 526 23 269 21 280 1 018 949 

Іпотечні кредити 763 460 33 115 26 115 217 282 20 378 24 292 16 519 1 101 161 
Кредити за 

кредитними 

картками 83 792 - - 340 956 13 374 7 702 6 233 452 057 
Споживчі кредити 1 878 - - 369 071 112 76 69 371 206 

Кредити на 

загальні 
господарські цілі 16 579 63 291 226 210 38 496 245 1 158 201 346 180 

         

Всього 2 187 137 901 114 496 814 1 819 216 120 204 77 613 62 719 5 664 817 

 
 

31 грудня 2008 р. 

Не прострочені і такі, що їх 

корисність не зменшилась 

Корисність 

яких 

зменшилась  

Прострочені, але корисність яких не 

зменшилась 

Всього 

 

Високий 

рейтинг 

 

Стандарт-

ний 

рейтинг 

 

Рейтинг 

нижче 

стандартного  

Прострочені 

менш ніж  

30 днів 

 

Прострочені   

30-60 днів 

 

Прострочені   

60-90 днів 

 

Кредити клієнтам         
Забезпечені 

кредити 1 600 008 346 226 - 185 582 21 226 - - 2 153 042 

Автокредити 1 216 222 21 869 - 55 716 41 854 - - 1 335 661 
Іпотечні кредити 1 081 223 21 468 - 83 544 32 901 - - 1 219 136 

Кредити за 

кредитними 
картками 632 963 8 879 - - 25 554 - - 667 396 

Споживчі кредити 141 276 14 264 - 50 116 277 711 - - 483 367 

Кредити на 
загальні 

господарські цілі 19 293 34 730 12 024 218 322 12 105 - - 296 474 

         

Всього 4 690 985 447 436 12 024 593 280 411 353 - - 6 155 076 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. прострочені кредити, корисність яких не зменшилась, були 

забезпечені об’єктами нерухомого майна і земельними ділянками справедливою вартістю 

162 029 тис. грн., а також транспортними засобами справедливою вартістю 76 285 тис. гривень. 

Позичальники надали інші види забезпечення, які не враховуються у цій фінансової звітності. 

 

Станом на 31 грудня 2008 р. прострочені кредити, корисність яких не зменшилась, були 

забезпечені грошовими депозитами на суму 385 тис. грн., об’єктами нерухомого майна і 

земельними ділянками справедливою вартістю 384 670 тис. грн., а також транспортними 

засобами справедливою вартістю 83 139 тис. гривень. Позичальники надали інші види 

забезпечення, які не враховуються у цій фінансової звітності. 

 

У 2009 році Банку не вступав у права володіння будь-якими об’єктами застави, отриманої раніше 

як забезпечення під кредитні ризики.  

 

Банк фактично розпочав процес реєстрації деяких об’єктів застави, але їх вартість ще не 

відображена як актив Банку, що буде зроблено після завершення процесу реєстрації. 
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 Кредити, умови за якими були переглянуті 

 

У 2009 році Банк вжив певних заходів для перегляду строків погашення заборгованості 

позичальників з доброю середньостроковою перспективою, грошові потоки яких зазнали 

тимчасового впливу кризи. Ці заходи будуть продовжені у 2010 році. 

 

Ризик ліквідності  

 

Ризик ліквідності визначається як ризик того, що Банк не зможе виконати свої платіжні 

зобов’язання при настанні строку їх погашення (ризик фінансування та ліквідності). Як правило, 

Банк в змозі покривати відтік грошових коштів за рахунок надходжень грошових коштів, 

високоліквідних активів і власних потенційних можливостей отримання фінансування. Що 

стосується конкретно високоліквідних активів, можуть відбутися ринкові потрясіння, що значно 

ускладнюють їх продаж або використання як гарантію в обмін на грошові кошти. З цієї точки 

зору ризик ліквідності Банку тісно пов’язаний з умовами ринкової ліквідністю (ризик ринкової 

ліквідності).  

 

Спостережна рада і Правління Intesa Sanpaolo затвердили інструкції з управління ризиком 

ліквідності, які доповнили ряд принципів, методик і правил. Основна мета цих інструкцій 

полягає у забезпеченні розвитку обачних підходів до управління ліквідністю, що дозволяє 

зберігати загальний розмір ризику на самому низькому рівні. Нові інструкції розділені на три 

сегменти: короткострокова ліквідність, структурна ліквідність і план дій у надзвичайних 

ситуаціях. Крім визначення ризику ліквідності, керівними принципами були визначені ролі та 

обов’язки Intesa Sanpaolo та його дочірніх компаній стосовно розробки конкретних документів 

запровадження у відповідності до визначених критеріїв та методологій.  

 

У березні 2009 року Спостережна рада Банку прийняла Інструкції щодо управління ризиком 

ліквідності Групи. При запровадженні вищезазначених принципів Банк почав коригувати 

систему внутрішнього контролю, організаційні процеси та ІТ-системи. 

 

Мета політики управління ризиком ліквідності полягає у такому: 

 

o визначення стратегії ліквідності за кожною валютою (задоволення потреб у фінансуванні в 

кожній валюті); 

o фактичний аналіз і планування сум залучених і розміщених коштів з урахуванням різних 

джерел формування ресурсної бази; 

o розподіл функцій та відповідальності організаційних підрозділів Банку в процесі управління 

ліквідністю; 

o забезпечення балансу між активами і зобов’язаннями відповідно до умов залучення та 

розміщення грошових коштів; 

o встановлення лімітів (обмежень) ризику ліквідності; 

o створення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з урахуванням 

допустимого рівня ризику ліквідності, якого зазнає Банк; 

o забезпечення проведення банківських операцій у відповідності до встановлених положень, 

інструкцій та методик; 

o забезпечення життєздатності Банку в умовах кризи згідно з планом дій Банку у 

надзвичайних ситуаціях у разі втрати ліквідності. 

 

Функціональна структура процесу управління ризиком ліквідності сформована і діє у 

відповідності до ст. 44 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, нормативних актів і 

рекомендацій НБУ, положень Постанови Правління НБУ № 271 “Про схвалення Методичних 

рекомендацій щодо планування в банках України заходів на випадок виникнення непередбачених 
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обставин” від 8 вересня 2008 р., внутрішніх положень і керівних принципів Банку, положень про 

організаційні підрозділи. 

 

Наступне стосується органів нагляду та управління: 
 

o Спостережна рада відповідає за впровадження єдиної системи управління ризиком 

ліквідності в Банку та контроль за цією системою. 

o Правління Банку відповідає за розуміння впливу ризику ліквідності на Банк і вживає 

відповідних заходів для управління цим ризиком на основі аналізу та висновків, зроблених 

Комітетом з управління активами та пасивами (КУАП). 

o Головне управління казначейства та інвестиційного банкінгу відповідає за реалізацію 

політики стосовно ліквідності та підтримку ліквідності Банку в затверджених рамках. 

o Головне управління ризик-менеджменту – Відділ методології, ринкового та операційного 

ризику, в межах своєї компетенції, здійснює моніторинг та контроль з управління ліквідністю 

Банку. 

o Головне фінансове управління – Відділ планування і контролю, у сфері управління 

ліквідністю, визначає методологію оцінки господарської діяльності та проводить оцінку будь-

якого економічного впливу, що виникає внаслідок непередбачених дій протягом бюджетного 

періоду. 
 

З метою управління ризиком ліквідності Банк постійно контролює майбутні очікувані грошові 

потоки від операцій клієнтів та банківських операцій, що є частиною процесу управління 

активами/зобов’язаннями. 
 

Для управління ліквідністю і платоспроможністю в умовах кризи (стресу) Банк запровадив 

методику стрес-тестування ризику ліквідності. Результати стрес-тестування викладені у “Плані 

надзвичайних дій у випадку втрати Банком достатнього рівня ліквідності”, що вступає в дію в 

умовах кризи на фінансових ринках. Банк також має план надзвичайних дій в умовах кризи 

ліквідності, що визначає заходи, яких слід дотримуватися, та осіб, які відповідають за їх 

виконання. Ці заходи включають зменшення обсягів довгострокового кредитування, 

міжбанківських кредитів та випуску боргових цінних паперів і отримання синдикованих позик та 

фінансування на міжнародних ринках боргових зобов’язань. Контроль ризику здійснюється час 

від часу залежно від обсягу кризи, але не рідше ніж один раз на місяць. 
 

КУАП аналізує джерела фінансування і визначає стратегію на наступні періоди принаймні 

щомісяця.  
 

Банк оцінює та управляє ліквідністю на основі певних нормативів ліквідності, встановлених 

НБУ. 
 

Материнська компанія постійно контролює позицію щодо ліквідності Банку в рамках політики та 

процедур управління ліквідністю групи Intesa Sanpaolo. 
 

Станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр., нормативи були такими: 

 
2009 р. 

% 
2008 р. 

% 

Н4 “Норматив миттєвої ліквідності” (грошові кошти та їх еквіваленти 

/поточні рахунки клієнтів) – має бути не менший ніж 20 263,48 96,82 

Н5 “Норматив поточної ліквідності” (активи, що підлягають отриманню або 

можуть бути реалізовані протягом 30 днів / зобов’язання, що підлягають 

погашенню протягом 30 днів) - має бути не менший ніж 40 117,6 55,23 

Н6 “Норматив короткострокової ліквідності” (активи, що підлягають 

отриманню протягом одного року / сума короткострокових зобов’язань, 

що підлягають погашенню протягом одного року) - має бути не менший 

ніж 20 87,0 46,67 
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Аналіз ризику ліквідності за балансовими операціями станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр. 

представлений у таблицях нижче: 

 
Станом на 31 грудня 2009 р. На вимогу  До 1 місяця  1 -3 

місяців 

 Від 3 

місяців до 1 

року 

 1-5 років  Понад 5 

років 

 Невизначе-

ний строк 

погашення 

31 грудня 

2009 р.  

Всього 
АКТИВИ:                

Кошти у банках 91 458  -  -  -  -  -  -  91 458 

Фінансові активи, утримувані 
до погашення -  200 093  -  -  -  -  -  200 093 

Кредити клієнтам 67 992  96 392  367 142  1 049 837  1 694 409  736 544  389 276  4 401 592 

                
Всього процентні активи 159 450  296 392  367 142  1 049 837  1 694 409  736 544  389 276  4 693 143 

                
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 444 193  -  -  -  -  -  -  444 193 

Кошти у банках  1 666 160  -  -  -  -  -  -  1 666 160 
Матеріальні активи -  -  -  -  -  -  434 201  434 201 

Нематеріальні активи -  -  -  -  -  -  15 547  15 547 

Фіскальні активи -  -  -  -  -  -  162 195  162 195 
Інші активи 6 163  13 186  -  -  -  -  24 103  43 452 

                

ВСЬОГО АКТИВИ 2 275 966  309 671  367 142  1 049 837  1 694 409  736 544  1 025 322  7 458 891 

                

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ                

Кошти банків -  -  -  -  1 600 477  -  -  1 600 477 
Кошти клієнтів (за винятком 

субординованого боргу) 1 320 163  581 318  753 457  1 564 368  101 512  -  -  4 320 818 

Субординований борг 4 771  -  -  -  -  112 588  -  117 359 

                

Всього процентні 
зобов’язання 1 324 934  581 318  753 457  1 564 368  1 701 989  112 588  -  6 038 654 

                

Кошти банків 63 069  -  -  -  -  -  -  63 069 
Фіскальні зобов’язання -  -  -  -  -  -  60 350  60 350 

Інші зобов’язання 83 647  24 468  3 544  -  -  -  -  111 659 

Резерви під потенційні 
зобов’язання  -  -  -  -  -  -  47 246  47 246 

                

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 1 471 650  605 786  757 001  1 564 368  1 701 989  112 588  107 596  6 320 978 

                

Чистий розрив ліквідності 804 316  (296 115)  (389 859)  (514 531)  (7 580)  623 956     

                

Кумулятивний розрив 

ліквідності  804 316  508 201  118 342  (396 189)  (403 769)  220 187     
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Станом на 31 грудня 2008 р. На вимогу До 1 місяця  1-3 місяці  Від 3 

місяців до 1 

року 

 1-5 років  Понад 5 

років 

 Невизначе-

ний строк 

погашення 

31 грудня 

2008 р. 

Всього 
АКТИВИ:               

Кошти у банках - 228 128  -  -  -  -  -  228 128 

Кредити клієнтам 89 566 26 547  115 706  593 885  2 215 103  2 446 256  46 147  5 533 210 

               

Всього процентні активи 

 

89 566 254 675  115 706  593 885  2 215 103  2 446 256  46 147  5 761 338 

               

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 347 648 -  -  -  -  -  

- 

  347 648 
Кошти у банках 183 084 -  -  -  -  -  -  183 084 

Фінансові активи, наявні для 

продажу - -  -  -  -  6 452  -  6 452 
Матеріальні активи - -  -  -  -  -  547 675  547 675 

Нематеріальні активи - -  -  -  -  -  6 569  6 569 

Фіскальні активи - -  -  -  -  -  107 976  107 976 
Інші активи - 62 344  -  -  -  58  51 097  113 499 

               

ВСЬОГО АКТИВИ 

 

620 298 317 019  115 706  593 885  2 215 103  2 452 766  759 464  7 074 241 

               
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ               

Кошти банків 

 

- 32 755  13 860  38 500  1 545 374  -  -  1 630 489 

Кошти клієнтів (за винятком 

субординованого боргу) 

 

 

954 546 479 298  579 617  1 600 448  239 513  -  -  3 853 422 

Субординований борг 4 848 -  -  -  -  108 570  -  113 418 

Випущені цінні папери - 1  -  -  22 147  -  -  22 148 

               

Всього процентні 

зобов’язання 959 394 512 054  593 477  1 638 948  1 807 034  108 570  -  5 619 477 

               

Кошти банків 57 351 -  -  -  -  -  -  57 351 

Фінансові зобов’язання, 
утримувані для торгівлі - 1 276  -  -  -  -  -  1 276 

Фіскальні зобов’язання - -  -  -  -  -  89 066  89 066 

Інші зобов’язання - 62 689  595  1 136  -  -  17 112  81 532 
Резерви під потенційні 

зобов’язання  

 

- -  -  -  -  -  38 620  38 620 

               

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 1 016 745 576 019  594 072  1 640 084  1 807 034  108 570  144 798  5 887 322 

               

Чистий розрив ліквідності (396 447) (259 000)  (478 366)  (1 046 199)  408 069  2 344 196     

               

Кумулятивний розрив 

ліквідності (396 447) (655 447)  (1 133 813)  (2 180 012)  (1 771 943)  572 253     

 

У вищенаведених таблицях представлено строки погашення на основі договірних дат 

розрахунків. Банк очікує, що багато клієнтів не вимагатимуть погашення на найближчу дату, 

коли  від Банку може вимагатися здійснити відповідний платіж. Отже, аналіз за строками 

погашення не відображає історичної стабільності поточних рахунків, а їх ліквідація традиційно 

відбувалось протягом більш тривалого періоду, ніж зазначено у таблиці вище. 

 

Період “Невизначений строк погашення” включає балансову вартість монетарних статей, 

стосовно яких неможливо визначити строк погашення (наприклад, кредити, корисність яких 

зменшилась), і балансову вартість немонетарних статей. 
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Розподіл активів і зобов’язань за залишковим строком погашення до наступної дати зміни 

процентних ставок відповідає тому, що зазначено вище, за винятком фінансових інструментів із 

плаваючою процентною ставкою. 

 

Станом на 31 грудня 2009 р. Банк мав інструменти з плаваючою процентною ставкою тільки в 

категорії “кошти банків” і “субординований кредит”, заплановані дати зміни процентних ставок 

за якими становлять: 

 
31 грудня 2009 р. На вимогу  До 1 місяця  Від 1 до 3 

місяців 

 Від 3 

місяців до 1 

року 

 1-5 років  Понад 5 

років 

 Невизначе-

ний строк 

погашення 

31 грудня 

2009 р. 

Всього 

Кошти банків -  -  1 600 477  -  -  -  -  1 600 477 

Субординований борг -  -  117 359  -  -  -  -  117 359 

Всього     1 717 836          1 716 836 

 

Аналіз ризику ліквідності та процентного ризику процентних фінансових зобов’язань наведено у 

таблиці, в якій узагальнюються залишкові договірні строки погашення непохідних фінансових 

зобов’язань на основі недисконтованих грошових потоків за фінансовими зобов’язаннями 

(грошові потоки за процентами та основною сумою боргу) виходячи з найближчої дати, коли від 

Банку можуть вимагати погашення зобов’язань. Ефективна процентна ставка визначена станом 

на 31 грудня 2009 і 2008 рр. відповідно. 

 
31 грудня 2009 р. Середньо-

зважена 

ефективна 

процента 

ставка, 

% 

На вимогу  До 1 місяця  1-3 місяці  Від 3 

місяців до 1 

року 

 1-5 років  Понад 5 

років 

 31 грудня 

2009 р. 

Всього 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ               

Кошти банків 3,61 -  -  -  -  1 694 885  -  1 694 885 

Кошти клієнтів (за 

винятком 
субординованого 

боргу) 12,23 

 

 
 

1 335 461 

 

601 155  775 979  1 672 530  124 179 

 

-  4 509 304 

Субординований борг 5,98 4 771  580  1 104  5 147  27 344  120 348  159 294 

Всього процентні 

зобов’язання   1 340 232 

 

601 735  777 083  1 677 677  1 846 408 

 

120 348  6 363 483 

 
31 грудня 2008 р. Середньо-

зважена 

ефективна 

процента 

ставка, 

% 

На вимогу  До 1 місяця  1-3 місяці  Від 3 

місяців до 1 

року 

 1-5 років  Понад 5 

років 

 31 грудня 

2008 р. 

Всього 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ               

Кошти банків 5,96 -  33 347  41 932  105 742  1 683 870  -  1 864 891 
Кошти клієнтів (за 

винятком 

субординованого 
боргу) 10,69 

 

 

 
954 546 

 

548 115  659 569  1 768 886  285 779 

 

-  4 216 895 

Субординований борг 7,00 4 848  636  1 272  5 724  30 530  126 379  169 389 

Випущені цінні папери 15,43 1  -  849  2 546  24 584  -  27 980 

Всього процентні 

зобов’язання   959 395 

 

582 098  703 622  1 882 898  2 024 763 

 

126 379  6 279 155 

 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик виникає внаслідок операцій на ринках фінансових інструментів, валютних та 

товарних ринках (наприклад, позиційний ризик, ризик розрахінків та ризик концентрації 

портфелю). Банк застосовує обачливий підхід до ринкового ризику і через відповідні 
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організаційні підрозділи забезпечує повне щоденне дотримання законодавчих та внутрішніх 

лімітів. 

 

Загальнобанківський процентний ризик 

 

Загальнобанківський процентний ризик – це ризик негативних наслідків для фінансових 

результатів і капіталу Банку, що виникає в результаті потенційних змін процентних ставок.  Банк 

проводить ретельний моніторинг процентного ризику в різних валютах та вживає відповідних 

заходів з метою зменшення його впливу.   

 

Фінансовий ризик стосовно портфелю Банку визначається головним чином шляхом аналізу зміни 

чутливості, який дає кількісну оцінку зміни вартості фінансового портфелю в результаті 

несприятливих змін процентних ставок, і, зокрема, однорідного і паралельного зміщення на +/- 

25 базисних пунктів на кривій процентних ставок (як визначено Комітетом з управління 

фінансовим ризиком Групи Intesa Sanpaolo). 

 

Крім цього, Головне управління ризик-менеджменту контролює процентний ризик шляхом: 

 

o прогнозування тенденцій зміни процентних ставок;     

o дослідження динаміки зміни спреду між процентними ставками за залученими та  

розміщеними коштами; 

o визначення розриву між активами та зобов’язаннями, чутливими до змін процентної ставки 

в різні проміжки часу; 

o визначення співвідношення активів і зобов’язань, чутливих до змін процентної ставки, до 

коефіцієнту розриву до чистих активів; 

o щоденного контролю розриву між активами і зобов’язаннями, чутливими до змін 

процентних ставок; 

o контролю рівня чистої процентної маржі; 

o порівняння розміру процентного ризику з прибутком Банку; 

o збалансованої політики Банку стосовно процентних ставок на основі формування 

процентних ставок за кредитами з урахуванням вартості зобов’язань, кредитного рейтингу 

позичальника та ризику, пов’язаного зі здійсненням операції;  

o щомісячного моніторингу процентних ставок за кредитами і дебетовими операціями з 

урахуванням ринкової позиції банків-конкурентів. 

 

У таблиці нижче наведено аналіз чутливості процентного ризику.  

 

Вплив на чистий прибуток та капітал: 

 
 2009 р.  2008 р. 

 

 Процентна 

ставка 

 

 Процентна 

ставка 

 

 Процентна 

ставка 

+1,8% 

 Процентна 

ставка 

-1,8% 

LIBOR на 3 місяці +0,3%  0%  +1,8%  -1,8% 

LIBOR на 12 місяців +0,6%  0%  +1,8%  -1,8% 

Зобов’язання:        

Кредит, отриманий від Intesa Sanpaolo SpA (4 420)  -    (3 600)    3 600   

Субординований борг (693)  -    (254)     254   

        

Чистий вплив на прибуток до 

оподаткування та капітал (5 114)    - 

 

(3 854)    3 854 
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Валютний ризик 

 

Валютний ризик визначається як імовірність того, що коливання валютних курсів призведуть до 

значних змін,  позитивних та негативних, у зведених балансових показниках Групи. Основними 

джерелами валютного ризику є: 

 

o валютні кредити і депозити юридичних і фізичних осіб; 

o торгові операції з іноземною валютою та банкнотами; 

o отримання та/або виплати процентів, комісій, дивідендів, адміністративні витрати тощо в 

іноземній валюті. 

 

Валютний ризик Банку станом на 31 грудня 2009 і 2008 рр.  наведений у таблицях нижче: 

 
31 грудня 2009 р. Національна 

валюта та 

немонетарні 

статті 

 Дол. США 

 
 Євро 

  

 Інша валюта  2009  р. 

Всього  

АКТИВИ:          

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 303 660  84 509  55 329  695  444 193 

Фінансові активи, утримувані 

до погашення 200 093  0  -  -  200 093 

Кошти у банках 160 241  1 372 511  221 739  3 127  1 757 618 

Кредити клієнтам 1 873 165  2 335 502  192 925  -  4 401 592 

Матеріальні активи 434 201  -  -  -  434 201 

Нематеріальні активи 15 547  -  -  -  15 547 

Фіскальні активи 162 195  -  -  -  162 195 

Інші активи 32 045  7 100  4 308  -  43 452 

          
ВСЬОГО АКТИВИ 3 181 147  3 799 622  474 301  3 822  7 458 891 

          
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ          

Кошти банків 650  1 603 530  59 366  -  1 663 546 

Кошти клієнтів (за винятком 

субординованого боргу) 1 617 727  2 193 768  491 145  18 178  4 320 818 

Субординований борг -  117 359  -  -  117 359 

Фіскальні зобов’язання 60 350  -  -  -  60 350 

Інші зобов’язання 92 931  11 615  7 113  -  111 659 

Резерви під потенційні 

зобов’язання 47 246  -  -  -  47 246 

          
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 1 818 904  3 926 272  557 624  18 178  6 320 978 

          

ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ 1 362 243  (126 650)  (83 323)  (14 356)  1 137 913 

          

Чиста позиція за спот-

операціями та похідними 

фінансовими інструментами -  -  -  -   

          

Всього відкрита позиція 1 362 243  (126 650)  (83 323)  (14 356)   
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31 грудня 2008 р. Національна 

валюта та 

немонетарні 

статті 

 Дол. США 

 
 Євро 

  

 Інша валюта  2008 р.  

Всього  

АКТИВИ:          

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 199 156  109 052  31 887  7 553  347 648 

Фінансові активи, наявні для 

продажу -  6 452  -  -  6 452 

Кошти у банках 96 571  284 566  11 375  18 700  411 212 

Кредити клієнтам 2 067 543  2 985 155  480 512  -  5 533 210 

Матеріальні активи 547 675  -  -  -  547 675 

Нематеріальні активи 6 569  -  -  -  6 569 

Фіскальні активи 107 976  -  -  -  107 976 

Інші активи 76 715  12 478  7 393  16 913  113 499 

          
ВСЬОГО АКТИВИ 3 102 205  3 397 703  531 167  43 166  7 074 241 

          
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ          

Кошти банків 171  1 598 804  88 865  -  1 687 840 

Кошти клієнтів (за винятком 

субординованого боргу) 1 660 263  1 743 928  427 928  21 303  3 853 422  

Субординований борг -  113 418  -  -  113 418 

Випущені цінні папери 22 148  -  -  -  22 148 

Фінансові зобов’язання, 

утримувані для торгівлі 1 276  -  -  -  1 276 

Фіскальні зобов’язання 89 066  -  -  -  89 066 

Інші зобов’язання 62 946  14 581  3 651  354  81 532 

Резерви під потенційні 

зобов’язання 38 620   -  -  -  38 620 

          
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 1 874 490  3 470 731  520 444  21 657  5 887 322 

          

ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ 1 227 715  (73 028)  10 723  21 509  1 186 919 

          

Дебіторська заборгованість за 

договорами на похідні 

інструменти -  61 271  -  -  61 271 

Кредиторська заборгованість за 

договорами на похідні 

інструменти (39 733)  -  (22 814)  -  (62 547) 

          

Чиста позиція за спот 

операціями та похідними 

фінансовими інструментами (39 733)  61 271  (22 814)  -   

          

Всього відкрита позиція 1 187 982  (11 757)  (12 091)  21 509   
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У таблицях нижче наведена детальна інформація щодо чутливості Банку до змін обмінних курсів 

дол. США та євро по відношенню до гривні у 2010 році, розрахована Відділом економічних 

досліджень Групи: 

 
 2009 р. 2008 р. 

 Грн./дол. 

США 

2,9% 

Грн./дол. 

США 

0% 

 Грн./дол. 

США 

6,0% 

Грн./дол. 

США 

-2,0% 

      

Вплив на прибуток або збиток (3 727) -  (705) 235 

      

Вплив на капітал (3 727) -  (705) 235 

 

 
 2009 р. 2008 р. 

 

 Грн./Євро 

4,8% 

Грн./Євро 

0% 

 Грн./Євро 

12,0% 

Грн./Євро 

-4,0% 

      

Вплив на прибуток або збиток (4 011) -  (1 451) 484 

      

Вплив на капітал (4 011) -  (1 451) 484 

 

 

Обмеження аналізу чутливості 

 

Вищенаведені таблиці показують вплив зміни у ключових припущеннях, в той час як інші 

припущення залишаються незмінними.  У дійсності існує взаємозв’язок між припущеннями та 

іншими чинниками.  Слід зазначити, що така чутливість не є лінійною, й більший або менший 

вплив не повинен інтерполюватися або екстраполюватися на основі цих результатів. 

 

Аналіз чутливості не враховує факт активного управління активами та зобов’язаннями Банку.  

Крім цього, фінансовий стан Банку може змінюватись у момент будь-яких фактичних змін на 

ринку.  Наприклад, стратегія управління фінансовими ризиками Банку спрямована на управління 

ризиками, пов’язаними з коливанням цін на ринку.  Оскільки інвестиційні ринки проходять різні 

тригерні рівні, дії керівництва можуть включати продаж інвестицій, зміну розподілу 

інвестиційного портфеля та інші захисні дії.  Отже, фактичний вплив зміни у припущеннях може 

не мати жодного впливу на зобов’язання, в той час як активи відображаються у звіті про 

фінансовий стан за ринковою вартістю. За таких обставин різні бази для оцінки зобов’язань та 

активів можуть призвести до нестабільності акціонерного капіталу.  

 

Інші обмеження вищевказаного аналізу чутливості включають використання гіпотетичних 

ринкових змін для відображення потенційного ризику, що являє собою лише бачення Банком 

можливих короткострокових ринкових змін, які не можуть бути передбачені з будь-якою 

впевненістю; і припущення щодо того, що всі процентні ставки змінюються однаковим чином. 

 

Ціновий ризик 

 

Ціновий ризик може бути визначений як ризик зміни ринкової вартості цінних паперів, 

фінансових деривативів або товарів, що торгуються на ринку. Протягом 2009 року Банк не зазнав 

суттєвого впливу цінового ризику. 
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Операційний ризик 

 

Операційний ризик визначається як ризик понесення збитків внаслідок неналежного 

функціонування чи відмови внутрішніх процесів, помилки персоналу або зовнішніх подій. 

Операційні ризики включають юридичний ризик, тобто ризик збитків внаслідок порушення 

вимог законодавства чи нормативних положень, договірних і не договірних зобов’язань та інших 

спорів і не включають  стратегічний та репутаційний ризики. 

 

У травні 2009 року Банк створив відділ управління операційними ризиками у відповідності до 

стандартів Групи Intesa Sanpaolo.  

 

У серпні 2009 року Спостережна рада банку прийняла Інструкцію щодо управління і класифікації  

операційних ризиків Групи Intesa Sanpaolo. Таким чином, була розроблена внутрішня політика, 

яка визначає роль та обов’язки організаційних підрозділів, залучених до управління операційним 

ризиком, а також принципи виявлення, методи оцінки, контролю та звітності стосовно 

операційного ризику. 

 

Для управління та оцінки операційного ризику застосовується Базовий індикативний підхід 

згідно з Базельською угодою II, хоча продовжується розробка більш складного Традиційного 

стандартизованого підходу. Згідно з БІП, збирається інформація стосовно випадків виникнення 

ризиків та операційних збитків у минулому. 

 

Репутаційний ризик 

 

Репутаційний ризик – це поточний або майбутній ризик зменшення прибутку або капіталу і 

частки ринку, якщо клієнти, контрагенти та наглядові органи матимуть негативну думку про 

Банк. 

 

Банк визнає стандарти Групи Intesa Sanpaolo і застосовує процедури протидії відмиванню 

грошей, фінансуванню терористичної діяльності, дотримання політики знання своїх клієнтів і 

стягнення кредитів, які відповідають законодавчим вимогам і необхідні для зниження 

репутаційного ризику. 

 

 

35. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

 

Після складання цієї фінансової звітності Банк переглянув резерви на покриття збитків за 

кредитами, розраховані згідно з УСБО. Хоча переглянутий розрахунок не впливає на суму 

резервів на покриття збитків за кредитами клієнтам згідно з МСБО, відображену у цій фінансовій 

звітності, він має вплив на податкову базу кредитів клієнтам і, відповідно, на тимчасові 

неоподатковувані ризниці, що її стосуються. 

 

На момент затвердження цієї фінансової звітності остаточного кількісного показника такого 

впливу не було, але у будь-якому разі він оцінюється як позитивний вплив на чистий капітал 

Банку згідно з МСФЗ завдяки зменшенню суми зменшення корисності відстрочених податкових 

активів за кредитами клієнтам. 

 

За виключенням вищезазначеного, не відбулось і керівництву не було відомо про будь-які значні 

події після 31 грудня 2009 р., визнання яких упевнило б керівництво у необхідності внести 

коригування до фінансових результатів, розрахованих на кінець 2009 року. Крім цього, після 

зазначеної дати Спостережна рада не приймала жодних рішень, що суттєво впливають на 

фінансовий стан Банку і які необхідно довести до відома акціонерів. 

 


