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Дата та валюта звітності 
 
Датою звітності за звітний період є 31 грудня 2007 року (на кінець дня). Валютою 

звітності є українська гривня, одиниця її виміру – у тисячах. 
 
Загальна інформація про діяльність банку 
 
Акціонерний комерційний банк “Сітібанк (Україна) є 100% дочірнім банком 

фінансової корпорації Сітігруп (штаб-квартира в м. Нью-Йорк, США), створеної 8 
жовтня 1998 року. Сітігруп по результатах 2007 фінансового року має такі показники: 
чистий фінансовий прибуток – $3.6 млрд. ($21.5 млрд. у 2006), власний капітал – $114 
млрд. ($120 млрд. у 2006), загальні активи –$2 188 млрд. ($1 884 млрд. у 2006), 
глобальна присутність у понад 100 країнах світу, кількість клієнтів понад 100 млн. 
юридичних та фізичних осіб. Згідно рейтингів міжнародних рейтингових агенцій 
Сітігруп має рейтинг інвестиційний клас (Moody’s – Aa3, S&P – AA-, Fitch – AA).  
Великий потенціал всіх цих установ набуває нового дихання і динаміки розвитку, 
інтегруючись в рамках новоутвореної корпорації Сітігруп, що стрімко переростає в 
глобальний фінансовий мегамаркет. Сітібанк - один з найстаріших та найбільших банків 
світу, який було засновано в 1812 році в м. Нью-Йорк, США, є банківською структурою, 
що забезпечує глобальну присутність та фінансову могутність Сітігруп. Розпочавши 
свою міжнародну експансію з відкриття філій в Лондоні та Латинській Америці в 1902 
році, Сітібанк протягом 20-го століття впевнено виріс в найбільший глобальний банк 
світу. 

 
Рішення про створення АКБ “Сітібанк (Україна)” було зафіксовано на Установчих 

Зборах засновників, які відбулися 19 березня 1998 року. Там же було вирішено 
встановити статутний фонд нового банку у розмірі 50 мільйонів гривень (24.5 млн. 
доларів США на момент заснування).  
АКБ “Сітібанк (Україна)” було створено у формі закритого акціонерного товариства. 

Юридичними засновниками АКБ “Сітібанк (Україна)” стали: 
1) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (“СОІК”), США, що на 100% належить 

Сітібанк, Н.А., Нью Йорк.  Частка в капіталі – 17.0 млн. гривень, або 34%. 
2) Несус Інвестмент Корпорейшн (“Несус”), США, що на 100% належить СОІК, 

США. Частка в капіталі – 16.5 млн. гривень, або 33%. 
3) Сітікорп Лізінг Інтернешнл, Інк (“СЛІ”), США, що на 100% належить СОІК, США. 

Частка в капіталі – 16.5 млн гривень, або 33%. 
 
Інвестиція Сітібанк Н.А., як засновника засновників АКБ “Сітібанк (Україна)” 

регулюється “Постановою К”, прийнятою Радою Директорів Федеральної Резервної 
Системи США (“Постанова К”), що встановлює правила та порядок регулювання 
міжнародної та іноземної діяльності банківських установ США, включаючи інвестиції в 
зарубіжні установи. Згідно з “Постановою К” організаціям США надається загальна 
згода на здійснення інвестицій в зарубіжні банки  в сумі, що не перевищує 25 млн. 
дол.США без попереднього затвердження Федеральної Резервної Системи. СОІК та СЛІ 
прямо та опосередковано знаходяться у 100% володінні Сітібанк Н.А., що підлягає 
контролю з боку Федеральної Резервної системи, включаючи “Постанову К”. 

 



Сітібанк Н.А. повідомив Федеральну Резервну Систему США про здійснення 
інвестиції в АКБ “Сітібанк (Україна)”. 

 
Згідно з договором про передачу та прийняття між Сітібанк Оверсіз Інвестмент 

Корпорейшн (“СОІК”) та Несус Інвестмент Корпорейшн (“Несус”) від 14.04.2004 СОІК 
прийняв всі активи та зобов’язання “Несус”. Разом з цим, усі акції АКБ “Сітібанк 
(Україна)”, що належали “Несус”, були передані “СОІК”. Таким чином, частка “СОІК” в 
капіталі АКБ “Сітібанк (Україна)” становить 67%. 

 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, що відбулися 7 серпня 2007, було 

вирішено збільшити розмір статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій на 
загальну номінальну вартість 16 500 тис. грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів 
у вигляді грошових коштів шляхом закритого (приватного) розміщення акцій додаткової 
емісії. У жовтні 2007 року до Банку були перераховані кошти на придбання акцій 
додаткової емісії від існуючих акціонерів на загальну суму 252 500 тис. грн. Банк надав 
необхідний пакет документів для реєстрації статутного капіталу до Національного 
банку України. 

 
11 травня 1998 року АКБ “Сітібанк (Україна)” був зареєстрований Національним 

Банком України за № 274, а 30 жовтня 1998 р. банк отримав пакет ліцензій, які 
дозволяють виконувати всі основні банківські операції для корпоративних клієнтів та 
фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) (4 грудня 2001 року АКБ “Сітібанк 
(Україна)”отримав нову банківську ліцензію № 193 та дозвіл № 193-1 у зв’язку з 
прийняттям нового Закону України “Про банки і банківську діяльність”№ 2121-ІІІ від 
07.12.2000) . 

 
Протягом звітного року банк не проводив реорганізацію (злиття, приєдняння, поділ, 

виділення або перетворення).  
 
Вже більше восьми років АКБ “Сітібанк (Україна)” успішно працює на українському 

ринку як місцевий комерційний банк зі 100% іноземним капіталом. За цей час, 
незважаючи на незавжди сприятливі економічні та політичні умови в нашій країні, банк 
побудував значну клієнтську базу, запровадив широкий спектр сучасних банківських 
продуктів та зайняв помітне місце в банківській системі України. 

 
На кінець 2007 р. капітал АКБ “Сітібанк (Україна)” складає 379.8 млн. гривень, 

регулятивний капітал – 372.5 млн. гривень. За цим показником АКБ “Сітібанк 
(Україна)” є одним із найбільших банків зі 100% іноземним капіталом в Україні. За 
показником чистих активів банк входить до складу 35 найбільших банків банківської 
системи та з активами у розмірі 3 612  млн. грн. віднесений до II групи банків. Результат 
діяльності склав 115.4 млн. грн. 

 
В АКБ “Сітібанк (Україна)” на кінець 2007 р. працював 121 співробітник (103 

співробітника на кінець 2006р.), серед яких 3 іноземних менеджери, котрі 
використовують свій багаторічний банківський досвід, набутий в інших країнах 
діяльності Сітібанку, для розбудови надійного та ефективного банку в Україні. 



АКБ “Сітібанк (Україна)” здійснює свою діяльність та обслуговує клієнтів у власній 
будівлі - сучасному офісному приміщенні в центрі м. Києва з загальною площею в 3 000 
кв. метрів,  що було придбано банком у 2001 р. 

 
 Україна – це особлива країна для Сітігруп: саме Україна стала 100-ю країною 

присутності Сітібанку в світі.  Це є неперевершеним досягненням серед усіх 
міжнародних банків і являє собою логічний крок в довгостроковій стратегії Сітібанку по 
послідовному та впевненому розширенню операцій на Нових Ринках (Emerging 
markets). Постійно закріплюючи і вдосконалюючи свої передові позиції, Сітібанк 
успішно працює в багатьох країнах Східної Європи, які стали на шлях ринкових 
реформ, і регулярно відкриває нові філії (на сьогодні – це Польща, Угорщина, Чехія, 
Словакія, Румунія, Росія, Казахстан, Україна, Болгарія). Сітігруп розуміє великий 
потенціал українського ринку і пропонуємо для наших клієнтів широкий спектр якісних 
банківських продуктів, у тому числі розрахунково-касове обслуговування, комерційне 
кредитування та кредитні лінії, валютно-конверсійні операції, управління ліквідністю, 
фінансування торгівлі та ряд інших фінансових послуг, перелік та якість яких постійно 
зростають. 

 
 
Юридична адреса банку: 
03150, Україна, м.Київ, вул. Димитрова, 16-г. 
Тел.  490-10-00 
Факс 490-10-33 
 
 
Ціль та мета створення банку 
Основною метою діяльності банку є отримання прибутку через надання повного 

спектру внутрішніх та міжнародних послуг,  включаючи, без обмежень, банківські 
операції, пов”язані з комерційною та інвестиційною діяльністю, що може бути 
дозволена банкам у відповідності до чинного українського законодавства. 
АКБ “Сітібанк (Україна)” є універсальним банком. 
 
Напрями діяльності банку 

Згідно з ліцензією Національного банку України (НБУ) № 193 та дозвіл № 193-1 
від 4 грудня 2001 р. АКБ “Сітібанк (Україна)” має право здійснювати такі операції: 

• Касове обслуговування клієнтів. 
• Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України. 
• Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці 

України. 
• Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку. 
• Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг 
• Залучення депозитів юридичних осіб. 
• Емісія цінних паперів. 
• Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та 

клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України. 
• Неторгівельні операції з валютними цінностями. 



• Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в 
іноземній валюті. 

• Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій 
одиниці України. 

• Відкриття кореспондетських рахунків в уповноважених банках України в 
іноземній валюті та здійснення операцій за ними. 

• Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній 
валюті та здійснення операцій за ними. 

• Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. 
 
Згідно з письмовим дозволом НБУ АКБ “Сітібанк (Україна)” має право 

здійснювати наступні банківські операції: 
• операції з валютними цінностями: 
• неторговельні операції з валютними цінностями; 
• ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті 

та клієнтів нерезидентів у грошовій одиниці України; 
• ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в 

іноземній валюті; 
• ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій 

одиниці України; 
• відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в 

іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 
• відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентів) в іноземній 

валюті та здійснення операцій за ними; 
• залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 
• залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
• інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках. 
• Емісія власних цінних паперів. 
• Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів. 
• Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андеррайтинг). 
• Операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 
• з інструментами грошового ринку; 
• з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 
• з фінансовими ф’ючерсами та опціонами. 
• Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з 

юридичними та фізичними особами. 
 

Одним із найважливіших напрямків розвитку діяльності на етапі сьогодення для 
АКБ “Сітібанк (Україна)” є розвиток депозитарних послуг. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Організаційна структура банку 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управління банком 

 
У відповідності до українського законодавства органи управління та контролю Банку 

складаються з Загальних Зборів Акціонерів, Спостережної Ради, Правління, Ревізійної 
Комісії та Внутрішнього аудиту. 

 

Загальні Збори Акціонерів: 
- встановлення напрямків діяльності Банка, зміни та доповнення до Статуту Банку, 

вибори та усунення членів Спостережної Ради, вибори та усунення членів Правління, 
створення та ліквідація філій Банку. Загальні Збори Акціонерів може уповноважити 
Спостережну Раду або Правління вирішувати питання, що входять до її компетенції. 
Звичайні збори проходять не менше одного раза на рік. Акціонер може бути присутнім 
на засіданні особово або через своїх представників. 

 

Спостережна Рада: 
- вибирається з акціонерів Банку (або представників). Перевіряє проекти на 

перспективу та щорічні плани, має право розглядати на своїх зборах будь-які питання 
діяльності Банку. Збори проводяться не менше разу в квартал. 

 

Правління: 
- виконавчий орган, що керує всією поточною діяльністю Банку. Звітує Загальним 

Зборам Акціонерів  та Спостережній Раді Банку. Збори проводяться при необхідності, 
але не менше одного разу на місяць. Діяльність Правління регулюється Головою 
Правління, якого обирають на Загальних Зборах Акціонерів. 

 
Ревізійна комісія: 

Секретар
Продан Л.О.

Валютно-Фінансовий департамент
Сочинський В.В

Начальник департаменту,
Член Правління

Комерційний департамент
Рожков В. С.

Начальник  департаменту

Фінансовий Департамент
Дехтярь С. В.

Головний бухгалтер
Начальник департаменту

Маркетинговий департамент
Серьогін К. В.

заст. Голови Правління,
Начальник департаменту

Юридичний департамент
Сердюк Д.

Начальник департаменту

Департамент по роботі
з персоналом
Кривошея І.С.

Начальник департаменту

Операційний департамент
Мальцева Г. А.

Начальник департаменту
член правління

Департамент по управлінню ризиками
Майчержак В.Р.

Начальник департаменту

Департамент корпоративних та
правових стандартів

Береза І. В.
Начальник департаменту

Голова Правління
Надір Азіз Шейх

Відділ внутрішнього аудиту
Столярова Н. П.

Начальник  відділу

Голова Спостережної
Ради

Марк Робінсон



- для цілей контролю за фінасовою та господарською діяльністю банку Загальні Збори 
Акціонерів створюють Ревізійну комісію, що обирається з числа акціонерів або їх 
представників.  

 
Внутрішній аудит: 
- для цілей нагляду за поточною діяльністю банку, контроля за дотриманням законів, 

інших нормативно-правових документів, перевірки результатів поточної фінансової 
діяльності банку банк створює службу внутрішнього аудиту. 

 
Керівництво АКБ “Сітібанк (Україна)” не володіє акціями Банку. 
 
Управління ризиками 
 
Організаційна структура управління ризиками Банку складається з ряду комітетів та 

підрозділів. Крім того, значне місце в цієї системі відіграє корпоративна система ризик-
менеджменту. Основними складовими процесу управління ризиками в Банку є: 
ідентифікація ризиків, встановлення контролів, моніторинг, результати (звітність) та 
прийняття рішень. 

 Головним принципом політики Банку в області управління ризиками є пріоритет 
консерватизму над прибутковістю, тобто додержання мінімальної ризикованості. В 
Банку впроваджені достатні внутрішні положення та процедури щодо управління 
ризиками, які додержуються персоналом.  

  
Управління найважливішими ризиками в Банку здійснюють: Кредитний комітет 

(кредитний ризик), Комітет з питань управління активами і пасивами (ризик 
ліквідності, процентний та валютний ризики, моніторинг ринкової ситуації та контроль 
ринкового ризику), Комітет по управлінню бізнес-ризиками та відповідності 
нормативним і внутрішнім вимогам (операційний ризик та інші загальні ризики), 
Тарифний Комітет .  
Контроль за ризиками здійснюється як службами Банку - Казначейством, 

фінансовим контролем, внутрішнім аудитом, операційним контролем, так і на 
корпоративному рівні - кластер (Москва) та регіон (Лондон). В Банку впроваджена 
достатня система лімітів на всі ризики.  

Кредитний комітет здійснює оцінку ризиків, що притаманні кредитно-
інвестиційній діяльності банку, готує пропозиції по формуванню кредитно-
інвестиційного портфелю банку, оцінює якість активних вкладень банку, готує 
пропозиції по формуванню та використанню резервів на покриття можливих збитків від 
знецінення активів, готує пропозиції по встановленню лімітів на проведення кредитно-
інвестиційних операцій. 

Комітет по управлінню активами і пасивами аналізує збалансованість активів і 
пасивів за строками повернення та надає рекомендації щодо усунення невідповідностей, 
що виникають у часі; розглядає собівартість пасивів та дохідність активів, відпрацьовує 
рекомендації щодо відсоткової політики, мінімально допустимого рівня маржі та 
спреду; надає пропозиції щодо встановлення операційних лімітів за різними 
фінансовими інструментами з метою обмеження ризиків банку; аналізує дотримання 
економічних нормативів діяльності банку та забезпечення резервних вимог, 
встановлених НБУ, надає рекомендації щодо управління активами і пасивами з метою 



дотримання нормативних показників; відповідає за оптимізацію грошових потоків і 
забезпечення платіжної дисципліни; координує систему корпоративного прогнозування. 

Тарифний комітет аналізує співвідношення собівартості послуг банку і ринкової 
конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань 
ціноутворення та ефективності проведення банківських операцій, надає пропозиції щодо 
встановлення тарифів банківських послуг. 

Структурні підрозділи, що виконують банківські операції, відповідають за 
виконання рішень Правління та профільних комітетів, надають послуги з банківського 
обслуговування, здійснюють операції по залученню ресурсів та розміщенню активних 
вкладень у відповідності до функціональних обов'язків цих підрозділів. 

Відділи фінансового аналізу і планування, бюджетування забезпечують 
планування та контроль щодо структури та динаміки розвитку активів, зобов'язань та 
капіталу банку, собівартості пасивів та доходності активних вкладень, розробляють 
рекомендації щодо встановлення лімітів по фінансовим інструментам з метою 
обмеження ризиків банку, аналізують ефективність проведення банківських операцій, 
здійснюють координацію та супроводження діяльності Комітету управління активами і 
пасивами, координують системи фінансового планування та бюджету. 
Служба внутрішнього аудиту контролює всі ризики, що виникають у процесі 

банківської діяльності, надає рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, та 
пропозиції по вдосконаленню фінансового менеджменту, облікової політики та 
політики управління активами і пасивами. 

 
Управлінню ризиками приділяється увага вже на етапі планування. Обмеження рівня 

ризиків здійснюється через визначення цільового ринку для Банку (пріоритетних 
галузей та клієнтів). В основі системи управління ризиками лежить модель системи 
внутрішнього контролю COSO. Її складовими є контрольне середовище, ідентифікація 
(оцінка) ризику, контроль, інформація та комунікація, моніторинг.  
Контрольним середовищем є весь Банк, всі процеси, які здійснюються в ньому.  
Процес ідентифікації полягає у визначені та оцінці ризиків. Для  ідентифікації 

ризиків, у відповідності до корпоративних вимог Citigroup Inc., визначено десять 
основних груп ризиків: стратегічний ризик (в т.ч. репутації), юридичний ризик (в т.ч. 
ризик відповідності нормативним та корпоративним вимогам), ризик подання 
викривленої звітності (фінансової, статистичної, податкової та управлінської), ризик 
кадрового складу та організаційної структури, кредитний ризик, ризик хеджування (не 
має застосування в Україні в зв’язку з відсутністю ринку інструментів хеджування), 
ризик країни, ринкові ризики (в т.ч. ліквідності), операційний ризик, системний 
(технологічний) ризик (притаманний інформаційним та технологічним системам).          
На основі цієї класифікації для кожної країни (в т.ч. в Україні), визначаються 

(ідентифікуються) ризики, притаманні їй. Цей обов’язок лежить на керівництві Банку 
(Комітет по бізнес-ризикам та відповідності нормативним і внутрішнім вимогам), яке 
складає карту ризиків (відповідність окремого ризику ідентифікованого для Банку, 
окремій групі ризиків). Так, на кінець 2007 року визначено 11 ключових ризиків для 
Банку. Процес ідентифікації ризиків деталізується на рівні департаментів, які 
складають  свої карти ризиків, притаманних процесам, що здійснюються ними. 

 
Оцінка ризику здійснюється в двох напрямках. По-перше, Банк оцінює притаманний 

(первинний) ризик даній сфері діяльності. По-друге, оцінює  прийнятний для себе 



рівень цього ризику (рівень який він готовий прийняти на себе). Якісна оцінка ризику 
робиться за шкалою - високий, посередній, низький. 
Після цього розробляються та впроваджуються контролі (заходи, процедури), що 

дозволяють знизити притаманний ризик до прийнятного рівня. Контролі, що 
застосовуються для зниження притаманного рівня ризику до прийнятного, 
класифікуються за наступними категоріями: розподіл обов’язків, незалежність, нагляд, 
перегляди, авторизація та затвердження, фізична безпека, арифметичні контролі, 
кадрова політика, контролі в інформаційно-технологічної сфері (автоматизовані та 
програмні), організаційний та адміністративний нагляд. Крім того, контролі 
підрозділяються на превентивні та подальші.   

 Під елементом „інформація та комунікація” в системі СOSO розуміється 
наявність у керівництва Банку необхідної інформації для оперативного прийняття 
рішень щодо управляння ризиками та налагоджені шляхи передачі такої інформації і 
рішень між різними рівнями системи (як по горизонталі так і по вертикалі). 

 
Контроль операційного ризику 
Важливим елементом системи внутрішнього контролю Банку є процес 

самотестування встановлених контролів ризиків (RCSA) в межах моніторингу 
адекватності систем управління ризиками. Цей процес запроваджений з метою оцінки, 
тестування та моніторингу операційного ризику, що виникає відносно бізнес-стратегій, 
цілей, продуктів, операцій, ефективності встановлених контролів за притаманними 
Банку ризиками.  
Процес RCSA впроваджено щодо систем контролю всіх основних груп ризиків 

визначених для  Citigroup Inc. Він застосовується в розрізі чотирьох сфер (процесів) 
діяльності – операційної, кредитної, інформаційно-технологічної та інших процесів, що 
не мають відношення до операційно-технологічної сфери. Процес RCSA складається з 
наступних елементів: оцінка повноти визначення та рівня ризиків, притаманного тому 
чи іншому процесу в Банку (визначення природного ризику), визначення контролів 
встановлених за цим ризиком, тестування контролів, оцінка залишкового ризику та  
ефективності контролів, надання рекомендацій щодо вдосконалення контролів (при 
необхідності).            

 
Ризики притаманні тому або іншому процесу, ідентифікуються самим структурним 

підрозділом Банку, який здійснює даний процес. Крім того, джерелом інформації для 
ідентифікації ризиків є матеріали перевірок регуляторних органів, зовнішнього та 
внутрішнього аудиту, внутрішні процедури, визначені ризики за аналогічними 
продуктами та функціями тощо.     
Метою тестування є визначення того, чи всі ризики ідентифіковано, чи встановлені 

відповідні контролі, чи використовуються вони. Тестування проводиться працівником 
який не задіяний в процесі, який є джерелом ризику. Частота тестування залежить від 
оцінки рівня ризику: для високого рівня – раз на квартал, середнього – раз на півріччя, 
для низького – раз на рік. За результатами тестування робиться аналіз з метою 
встановлення причин виявлених недоліків. Всі причини групуються в залежності від 
впливу на бізнес: обмежений вплив, негативний вплив, суттєвий негативний вплив. 
Також, при тестуванні робиться оцінка залишкового ризику та в залежності від його 
рівня оцінюється ефективність внутрішнього контролю – виставляється рейтинг 
контролю за ризиком (задовільний, потребує вдосконалення, незадовільний). В 



результаті складається план по виправленню недоліків (CAP), який містить інформацію 
про виправні заходи, терміни, відповідальних осіб.  
Вся інформація, отримана за результатами тестування оформлюється у вигляді 

RCSA-матриці, яка містить опис ідентифікованих ризиків, відповідну оцінку 
притаманного ним рівня, перелік контролів, результати тесту, індикатор ризику, рівень 
остаточного ризику, рейтинг контролю та виправні заходи (САР). Важливим елементом 
процесу RCSA є встановлені за кожним ризиком та відповідним контролем - 
індикатори (показники). Спостереження за змінами значень цих індикаторів (ним 
присвоєні граничні значення) дозволяють оперативно отримувати інформацію щодо 
зміни рівня остаточного ризику або ризику контролю певного процесу (адекватність 
контролю). Індикатори встановлюються як за ризиками визначеними кожним 
підрозділом для певного процесу так і за ризиками визначеними для країни в цілому. 
Підрахунок та аналіз індикаторів здійснюється щоквартально – самостійно 
підрозділами Банку за індикаторами встановленими в розрізі певних процесів та 
внутрішнім аудитом за індикаторами встановленими в цілому по Банку (по країні).     

 
Відповідальною особою за процес RCSA в Банку є внутрішній аудитор. Кожний 

департамент Банку передає свої RCSA-матриці для узгодження  внутрішньому 
аудитору, після цього виставляються підсумкові рейтинги рівня ризику та ефективності 
внутрішніх контролів департаменту та зведений рейтинг ризику внутрішнього 
контролю по Банку.     

RCSA-матриці, в т.ч. загальний рейтинг внутрішнього контролю, зведений план 
виправних заходів (САР) є предметом обговорення на Комітеті по бізнес-ризикам та 
відповідності нормативним і внутрішнім вимогам. Крім того, на обговорення на 
Комітет виноситься інформація за результатами зовнішнього аудиту та інших 
зовнішніх перевірок. Комітетом щоквартально затверджується загальний рейтинг 
ризику по Банку, який з іншою інформацією (матриці всіх підрозділів, зведений САР) 
передається на рівень кластеру (Москва) та регіону (Лондон). Після завершення 
процесу тестування внутрішній аудитор має контролювати виконання план виправних 
заходів. 

 
Управління валютним ризиком 
Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з 

принципами корпоративного управління, загалом визначає обмеження валютних 
позицій за валютами, строками та інструментами. 
При проведенні валюто-обмінних операцій працівники керуються Процедурою щодо 

валюто-обмінних операцій, в якій ретельно описано процес здійснення валюто-обмінних 
операцій, розподілено процес на окремі складові, визначено схему здійснення кожного з 
них та призначено відповідальні підрозділи. Методологічне забезпечення та управління 
валютним ризиком Банку складається з Політики управління ринковим ризиком та 
Політики лімітування ринкового ризику, що відповідають вимогам Національного банку 
України. В зазначених документах визначено поняття валютного ризику як складової 
ринкового, описані загальні засади управління валютним ризиком, зазначені 
інструменти його оцінки та методи контролю за ним. 
Керівництво, відповідальні посадові особи та відповідні структурні підрозділи 

повністю розуміють основні аспекти валютного ризику. 
Проведення операцій з купівлі – продажу, залучення та розміщення іноземної валюти 

на міжбанківському ринку, а також відповідальність за стан ВВП (відкритої валютної 



позиції) покладено на казначейство. У складі казначейства працюють 5 чоловіка 
включно з начальником. Працівники достатньо кваліфіковані, мають відповідну вищу 
освіту та досвід роботи. 
Банком розроблено посадові інструкції, де досить чітко визначено обов’язки та 

відповідальність посадових осіб, в т.ч. й стосовно управління валютним ризиком. 
Системи обмежень (лімітів) установлюють чіткі параметри ризику для надходжень та 

капіталу за різними визначеними і обґрунтованими сценаріями. 
Банк здійснює управління валютним ризиком за допомогою системи лімітів, 

встановлених на: 
- загальні ВВП у розрізі валют (основна валюта – долар США); 
- максимальні втрати (МАТ); 
- вартість під ризиком (VAR); 
- ділерів казначейства. 
Ліміти на ВВП затверджуються на рівні регіону, тобто в Лондоні, за поданням та 

розрахунками казначейства не рідше одного разу на рік або переглядаються за 
необхідністю виходячи з оперативних обставин. 
Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику є незалежною від 

діяльності, пов’язаної з прийняттям ризику.  
Контроль за дотриманням лімітів ВВП покладено на фінансового контролера що 

підпорядковується головному бухгалтеру. Контроль відбувається щоденно, наступного 
за звітним дня.  
Щоденний розрахунок VAR відбувається у регіональному центрі розрахунків, тобто у 

Лондоні, результати надсилаються до Банку захищеною електронною поштою. 
Щоденний розрахунок МАТ відбувається в автоматичному режимі в Банку. Фінансовий 
контролер у день, наступний за звітним, зіставляє значення МАТ та VAR з відповідними 
лімітами та контролює їх наближання до граничних. У випадку перевищення значень 
МАТ та VAR над гранично допустимими фінансовий контролер інформує казначейство, 
яке, в свою чергу, готує службову записку до Голови казначейства регіону, тобто до 
Лондону, з аргументованою пропозицією про збільшення ліміту або, якщо порушення 
не носить системного характеру, – зазначає причини порушення та шляхи виправлення 
ситуації. 
Контроль за дотриманням лімітів на ділерів покладено на бек-офіс казначейства. 

Жодна операція казначейства не відбувається без візування уповноваженого працівника    
бек-офісу з відміткою про дотримання ділерами своїх лімітів. У разі потреби проведення 
операції, що її сума перевищує ліміт ділера, необхідна відповідна відмітка начальника 
казначейства, який має необмежений ліміт. 
Також бек-офіс казначейства здійснює контроль за відповідністю операцій 

казначейства до ринкової ситуації та проводить „таргет маркет” контроль. Контроль 
адекватності проводиться з метою виключення можливості проведення ділерських 
операцій, що не відповідають інтересам Банку та шкодять його фінансовому стану. При 
цьому використовується інформація агентства „Reuters”. „Таргет маркет” контроль 
полягає у дотриманні ділерами казначейства принципу укладання угод та проведення 
операцій тільки з банками, що включені у список потенційних контрагентів. 
Формування зазначеного переліку вітчизняних банків покладено на члена Правління – 
начальника маркетингового департаменту. Банки-контрагенти розглядаються виходячи 
із їхнього позиціювання на ринку, фінансового стану, галузевого спрямування та 
репутації. Перегляд списку відбувається не рідше одного разу на рік або за 
необхідністю, як правило, один раз у квартал. Перелік підлягає затвердженню з боку 



начальника маркетингового департаменту, ризик менеджера країни та начальника 
казначейства. 
Разом з корпоративними стандартами Банк дотримується вимог економічних 

нормативів, встановлених Національним банком України 
 
Управління процентним ризиком 
Загальний процес управління процентним ризиком розроблений та регулюється на 

рівні Сітігруп.  Регулюється цей процес внутрішнім регламентом „Процедура по 
управлінню процентним ризиком”, яка розроблена Сітібанк Н.А. Процедура визначає 
виконання таких етапів, як аналіз геп-розривів по процентним активам та процентним 
пасивам, оцінка вартості активів та пасивів, визначення ліміту процентного ризику. 
Також процедурою передбачена внутрішня звітність щодо процентного ризику та 
контроль за дотриманням встановлених корпорацією лімітів. 
Відповідно до чинного законодавства України у Банку функціонує Тарифний комітет, 

основним завданням якого є планування та регулювання тарифної політики, оптимізація 
діючих тарифів з врахуванням необхідності досягнення визначеної бюджетом 
прибутковості. Відповідно до покладених функцій, Тарифний комітет аналізує 
співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих 
тарифів, відповідає за політику з питань операційних доходів. Тарифним комітетом 
визначаються стандартні та нестандартні тарифи на обслуговування корпоративних та 
фізичних осіб-клієнтів, а саме тарифи на обслуговування рахунків, на операції з 
готівкою,  на переказ коштів, на електронний банкінг – систему клієнт-банк, валютно-
конверсійні операції, операції з чеками, комісії за кредитними угодами.   
Оперативну діяльність щодо управління процентним ризиком у Банку здійснює 

Казначей. 
Відповідно до корпоративних вимог, Банком щорічно формується форма щодо 

процентних лімітів на рік, яка затверджується на рівні „Сітібанк (Лондон)”. Контроль за 
дотриманням встановлених лімітів здійснюється щоденно на підставі звіту про 
виконання встановлених лімітів IRE. Звіт по Банку формується на рівні кластеру в 
„Сітібанк (Казахстан)”, для аналізу та звітності надається Казначею, для контролю – 
регіональному ризик-менеджеру. Внутрішніми положеннями передбачається, що у разі 
негативних відхилень від норм, Банк повинен надати регіональному менеджеру 
письмові пояснення щодо причин та викласти свої подальші дії щодо усунення 
недоліків. 

 
Управління кредитним ризиком 
Первинний кредитний аналіз представляє найважливішу частину кредитного процесу. 

В Citibank N.A. щорічно проводиться детальний аналіз політичного та економічного 
стану України, за результатами якого встановлюється кредитний ліміт на Україну. Далі 
проводиться галузевий аналіз економіки країни, та формується бажана галузева 
структура кредитного портфеля Банку. Проводиться аналіз підприємств домінуючих на 
відповідному сегменті ринку, та встановлюються граничні показники господарської 
діяльності та фінансового стану еталонного клієнта. Банком розробляється кредитний 
план на один рік, де вказуються основні клієнти, з якими передбачаються кредитні 
відносини, мотивація підтримки таких відносин, та детальний аналіз клієнтів. 

 
Аналіз позичальників проводиться в стандартному форматі кредитної рекомендації, 

що охоплює усі види ризиків у кредитного аналізу. Невід'ємною частиною кредитної 



рекомендації є використання комп’ютерної моделі „Аналіз кредитного рейтингу”, яка 
використовується для проведення аналізу фінансового стану клієнта, порівняльного 
аналізу по галузі клієнта і, в кінцевому рахунку, для одержання кредитного рейтингу 
клієнта, що відображає ступінь кредитного ризику і максимально можливу величину 
очікуваних збитків. Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється до надання 
йому позички. Аналіз проводиться з метою визначення поточного фінансового стану 
позичальника та його зміни в часовому аспекті. Аналіз направлений на визначення 
факторів, які призвели до змін, та прогноз основних тенденцій у фінансовому стані 
позичальника на майбутнє. Аналіз проводиться на підставі наступних бухгалтерських 
документів: 

- баланс; 
- звіт про фінансові результати діяльності підприємства; 
- звіт незалежного аудиту про фінансовий стан підприємства. 
 
Проводиться як вертикальний, так і горизонтальний аналіз. 
 
Банк поділяє клієнтів (позичальників) на дві категорії в залежності від типу схвалення 

про надання кредиту: „категорія 1” – кредити, схвалені в Україні, „категорія 2” – 
кредити, схвалені поза межами України. 

 
До клієнтів "категорії 1" відносяться компанії, у відношенні яких кредитний аналіз і 

оцінка ризиків ґрунтується винятково на оцінці їх фінансової стійкості, проведеної 
Банком. Всі ризики, пов’язані з кредитами, наданими таким клієнтам, аналізуються й 
оцінюються винятково фахівцями Банку, які можуть приймати рішення щодо надання 
кредитів, при умові погодження зі спеціалістами „кластера” („Сітібанк”, Москва) чи 
вищими посадовими особами Citibank N.A. Це, як правило, найбільші українські 
компанії та їх дочірні структури, що посідають провідне місце в своїх галузях. 

 
До клієнтів "категорії 2" відносяться дочірні компанії глобальних клієнтів Citibank 

N.A., материнські компанії яких мають тривалу кредитну історію роботи з Citibank N.A. 
та мають намір підтримати свої українські дочірні структури, випускаючи на користь 
Citibank N.A. гарантії, що покривають кредитні ризики, пов'язані з наданням Банком 
кредитів. Повний кредитний аналіз і затвердження ліміту кредитування виконується 
відповідним підрозділом Citibank N.A. в країні, де розташовується штаб-квартира 
клієнта. З загального ліміту, відокремлюється ліміт на кожну країну, де передбачається 
надання коштів дочірній компанії глобального клієнта. 
Для клієнтів „категорії 1” як кредитна рекомендація, так і аналіз кредитного рейтингу 

виконується менеджерами по роботі з клієнтами Банку, та затверджується кредитним 
комітетом Банку. 

 
Для клієнтів „категорії 2” кредитна рекомендація та аналіз кредитного рейтингу 

виконуються для материнської компанії українського позичальника, і, отже, 
ґрунтуються на фінансовому потенціалі материнської компанії – це, як правило, великі 
мультинаціональні корпорації з річним обігом понад 1 млрд. дол. США, що працюють 
через свої дочірні структури та існують протягом тривалого періоду часу і мають 
тривалу позитивну кредитну історію. Даний аналіз виконується на рівні контролюючого 
підрозділу Citibank N.A. 

 



Глобальна внутрішня кредитна політика Citibank N.A. не вимагає від Банка будь-який 
додатковий фінансовий аналіз дочірньої компанії – позичальника. Умовою видачі 
кредитів клієнтам „категорії 2” є наявність рішення відповідного підрозділу Citibank 
N.A., у якому обслуговується материнська компанія позичальника – резидента, 
прийняти на себе ризики, пов'язані з кредитуванням компанії – резидента. Однак, 
відповідно до положення про порядок формування та використання резерву на 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279, Банком 
проводиться щоквартальний аналіз фінансового стану позичальника, з відповідним 
коригуванням групи ризику в разі необхідності. 
Разом з корпоративними стандартами Банк дотримується вимог економічних 

нормативів, встановлених Національним банком України. 
 
 
 
Управління ринковим ризиком 
Методологічне забезпечення та управління ринковим ризиком Банку складається з 

Політики управління ринковим ризиком та Політики лімітування ринкового ризику, що 
відповідають вимогам Національного банку України. В зазначених документах 
визначено поняття ринкового ризику та його складових, описані загальні засади 
управління ринковим ризиком, зазначені інструменти його оцінки та методи контролю 
за ним. 
Загальний процес управління процентним ризиком розроблений та регулюється на 

рівні Сітігруп.  Регулюється цей процес внутрішнім регламентом „Процедура по 
управлінню процентним ризиком”, яка розроблена „Сітібанк (Нью-Йорк)”. Процедура 
визначає виконання таких етапів, як аналіз геп-розривів по процентним активам та 
процентним пасивам, оцінка вартості активів та пасивів, визначення ліміту процентного 
ризику. Також процедурою передбачена внутрішня звітність щодо процентного ризику 
та контроль за дотриманням встановлених корпорацією лімітів. 
Основним документом, що регламентує політику Банку з цінними паперами є 

„Бізнес-стратегія” Банку, яка розробляється щорічно та затверджується на рівні 
країни(Україна), кластера (Москва) та групи   (Лондон)  та  доводиться  Банку  до 
виконання. На базі „Бізнес-стратегії” Банку розробляється інвестиційна політика. 
Маркетинговий департамент займається збором інформації, аналізом ринкової 

ситуації та прогнозуванням основних тенденцій на ринках. Не рідше одного разу на рік 
або за необхідністю, а практично один раз на квартал, він готує звіт з цього приводу. 
Маркетинговий департамент являється ключовим джерелом управлінської інформації, 
що використовується при управлінні ринковим ризиком. 
Системи обмежень (лімітів) встановлюють чіткі параметри ризику для надходжень та 

капіталу за визначеними і обґрунтованими сценаріями. 
 
Управління ризиком ліквідності 
Управління активами, пасивами та ліквідністю здійснюється як на рівні Банку - 

Комітет по активам і пасивам (ALCO), так і на глобальному рівні Сітібанк Н.А.. Така 
практика значно мінімізує властиві Банку ризики.  
Ризик ліквідності є одним з ключових фінансових ризиків від ефективності 

управління яким залежить стабільне фінансове становище банку. З метою управління 
ризиком ліквідності банку проводиться аналіз структури активів та пасивів, стан 



ліквідності, як в цілому по всіх видах валют, так і у розрізі кожної окремо взятої валюти, 
в якій банк здійснює свої операції, контролюється дотримання банком нормативів 
обов'язкового резервування залучених коштів на коррахунку, економічних нормативів, 
встановлених НБУ, а також внутрішніх нормативних вимог. Важливим інструментом 
ефективного управління ліквідністю є використання методу аналізу збалансованості 
термінів погашення активних вкладень та залучених коштів, прогнозування потоків 
грошових коштів. 
Відповідно до корпоративних вимог, Банком щорічно формується форма щодо лімітів 

на невідповідність активів та пасивів за строками і валютами на рік, яка затверджується 
на рівні „Сітібанк (Лондон)”. Контроль за дотриманням встановлених лімітів 
здійснюється щоденно на підставі звіту про виконання встановлених лімітів MAR. Звіт 
по Банку формується на рівні кластеру в „Сітібанк (Казахстан)”, для аналізу та звітності 
надається Казначею, для контролю – регіональному ризик-менеджеру. Внутрішніми 
положеннями передбачається, що у разі негативних відхилень від норм, Банк повинен 
надати регіональному менеджеру письмові пояснення щодо причин та викласти свої 
подальші дії щодо усунення недоліків. 

 
 
Капіталізація та платоспроможність 
 
Банк є достатньо капіталізованим. Норматив адекватності регулятивного капіталу 

(платоспроможності) Н2 станом на кінець 2007 року становить – 27.51% (норматив – не 
менше 10%), норматив адекватності основного капіталу Н3 – 7.45% (норматив – не 
менше 4%). 

 
Протягом звітного періоду банк не здійснював припинення або ліквідацію окремих 

видів банківських операцій. 
 
Банк не має обмежень щодо володіння активами. 
 
 
Комерційна діяльність 
 
Сегменти  Клієнтів 
 
 Діяльність АКБ "Сітібанк (Украіна)" спрямована на надання послуг 3-м цільовим 

групам кліінтів, а саме, українським фінансовим установам, транснаціональним 
компаніям, що працюють в Украіні, та великим локальним підприємствам. 

 
Ідентифікація Цільового Ринку  
 
Фінансові Установи 
 
Маркетингові зусилля спрямовані на 10 - 15 найбільших українських банків, які через 

свій розмір та профіль є важливими для економіки, банківської системи та уряду 
України. Ця група клієнтів включає найсильніші "нові комерційні банки", для яких 
характерні динамічний ріст, значний розмір та капіталізація, іноваційний менеджмент, 
сильна клієнтська база та прозора стратегія.   



По мірі розвитку страхового ринку та ринку пенсійних та інвестиційних фондів  АКБ 
"Сітібанк (Украіна)" буде збільшувати свою присутність у цьому сегменті. У 
теперешній час переважна активність сконцентрова на роботі з  цільовими фондами та 
дипломатичними місіями. 

 
Корпоративні транснаціональні клієнти 
  
На даний момент  налагоджені  зв’язки із глобальними корпоративними клієнтами 

Сітібанку, які зараз займаються виробництвом або мають представницькі офіси в 
Україні. Робота банку спрямована на пропозицію нових банківських продуктів для 
задоволення вимог клієнтів та якісне обслуговування. У зв'язку з поліпшенням 
інвестиційного клімату у краіні Сітігруп очікує значне зростання присутності 
міжнародних компаній, на які буде спрямована  подальша маркетингова активність. 

 
Українські  Корпорації 
 
Маркетингові зусилля спрямовані на найбільш потужні українські корпорації, що 

мають прозору структуру та стійкий фінансовий стан. Сітігруп націлена на компанії, що 
виробляють стратегічно важливу продукцію; продукцію, що користується великим 
попитом, як на українському ринку, так і на ринках інших країн; компанії з позитивним 
грошовим потоком. Банк планує продовжувати активну співпрацю з великими 
українськими корпораціями, які працюють у наступних секторах економіки: металургія, 
хімія, машинобудуваня, харчова промисловість, телекомунікаціі та транспорт.  



  
 

 Баланс 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня) 
                                                                                                                                                                ( тис.грн ) 

                                                                                                                                  
Рядок Найменування статті Примітки За 2007 рік За 2006 рік 

 
        АКТИВИ                                                               
 1.       Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку      180 232  113 882  
 2.       Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються            02 534 468  193 403  
           Національним  банком України, і цінні папери, емітовані           
           Національним банком України                                       
 3.       Кошти в iнших банках                                            03 634 083  587 389 
 4.       Цінні папери в торговому портфелі банку                         04 42 212  49 576  
 5.       Цінні папери в портфелі банку на продаж                         05 0  0  
 6.       Кредити та заборгованість клієнтів                              06 2 154 913  1 654 443  
 7.       Цінні папери в портфелі банку до погашення                      07 0  0  
 8.       Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії                     08 0  0  
 9.       Основні засоби та нематеріальні активи                          09 39 181  38 059  
 10.     Нараховані доходи до отримання                                   10 21 954  17 046  
 11.     Відстрочений податковий актив                                      0  0  
 12.     Інші активи                                                      11 4 735 3 909  
 13.     Довгострокові активи, призначені для продажу                     12 0  0  
 14.     Усього активів                                                     3 611 778  2 657 707  
        ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                         
 15.     Кошти банкiв                                                       1 641 946  901 831  
 15.1.  У тому числі кредити, які отримані від Національного                0  0  
           банку України                                                     
 16.     Кошти клiєнтiв                                                   13 1 316 439  1 428 930  
 17.     Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                   0  0  
 18.     Боргові цінні папери, емітовані банком                           14 0  0  
 19.     Нарахованi витрати до сплати                                     15 5 892  4 555  
 20.     Відстрочені податкові зобов'язання                                 1 550  855  
 21.     Iншi зобов'язання                                                16 266 148  65 123  
 22.     Усього зобов'язань                                                 3 231 975  2 401 294  
        ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ                                                      
 23.     Статутний капiтал                                                17 50 000  50 000  
 24.     Капiталiзованi дивiденди                                                                                                                0  0  
 25.     Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів              0  0  
           (учасників)                                                       
 26.     Емiсiйнi рiзницi                                                   17 090  17 090  
 27.     Резерви та інші фонди банку                                        191 340  131 421  
 28.     Резерви переоцінки, у тому числі:                                  5 986  (2 017) 
 28.1.  Резерви переоцінки  необоротних  активів                            0  0  
 28.2.  Резерви переоцінки цінних паперів                                   5 986  (2 017) 
 29.     Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років          0  0  
 30.     Прибуток/Збиток звітного року,  що очікує затвердження             115 387  59 919  
 31.     Усього власного капiталу                                           379 803  256 413  
 32.     Усього пасивiв                                                     3 611 778  2 657 707  
            _______________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                   Голова Правління Надір Шейх 
 (підпис, прізвище) 
 
 
 
 Головний бухгалтер Дехтярь С.В. 
 (підпис, прізвище) 
 



  
 

 Звіт про фінансові результати 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня) 
 
 

                                                                                                                                                                ( тис.грн ) 
                                                                                                                      

Рядок Найменування статті Примітки За 2007 рік За 2006 рік 
 
 1.     Чистий процентний дохiд                                             131 437  74 077  
 1.1.   Процентний дохiд                                                  19 203 062  127 452  
 1.2.   Процентнi витрати                                                 20 (71 625) (53 375) 
 2.     Чистий комiсiйний дохiд                                             7 316  7 556  
 2.1.   Комiсiйний дохiд                                                    11 853  10 037  
 2.2.   Комiсiйнi витрати                                                   (4 537) (2 481) 
 3.     Торговельний дохід                                                21 72 514  60 290  
 4.     Дохід у вигляді дивідендів                                        22 0  0  
 5.     Дохід від участі в капіталі                                         0  0  
 6.     Інший дохід                                                         2 303  1 529  
 7.      Усього доходів                                                     213 570  143 452  
 8.      Загальні адміністративні витрати                                                                  23 (14 583) (14 401) 
 9.      Витрати на персонал                                              24 (26 362) (16 581) 
 10.    Втрати від участі в капіталі                                        0  0  
 11.    Інші витрати                                                        (16 129) (9 921) 
 12.    Прибуток вiд операцiй                                               156 496 102 550  
 13.    Чисті витрати на формування резервів                              25 1 368  (20 240) 
 14.    Дохід/Збиток від довгострокових активів,                            0  0  
          призначених для продажу                                            
 15.    Прибуток до оподаткування                                           157 863 82 310  
 16.    Витрати на податок на прибуток                                   26                        (42  476)                      (22 391) 
 17.    Прибуток пiсля оподаткування                                      Дод.1 115 387  59 919  
 18.    Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових                 27 0  0  
          активів, призначених для продажу                                   
 19.    Чистий прибуток/збиток банку                                        115 387  59 919 
 20.    Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)                       28 0  0  
 21.    Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)          28 0  0  
 
                      ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
                       

*  Таблиця 11.1 не надається у зв’язку з відсутністю збитків (витрат), завданих банку внаслідок шахрайських дій невстановленими 
особами за операціями з платіжними картками 

 
 
 
                                                                   Голова Правління Надір Шейх 
 (підпис, прізвище) 
 
 Головний бухгалтер Дехтярь С.В. 
 (підпис, прізвище) 
 
 



тис. грн.

Рядок Найменування
статті

При-
мітки

Статутний 
капітал, 

зареєстрований, 
сплачений

Капіталізова
ні  дивіденди

Викуп-лені 
власні акції

Емісійні 
різниці

Резерви та 
інші фонди 

банку

Резерви 
переоцінки

Нерозподі-лений 
прибуток 

(непокритий) 
збиток

Капітал, 
резервні та 
інші фонди, 

усього

Попередній 
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Залишок на 1 січня звітного 
року                    50 000                     -                     -             17 090             131 421    (2 017)                     59 919            256 413          198 511 

2 Скоригований залишок на 
початок року                    50 000                     -                     -             17 090             131 421    (2 017)                     59 919            256 413          198 511 

2,1 Коригування:
Зміна облікової політики

          1,2 
                         -                        -                      - 

2,2 Виправлення помилок           1,2                          -                        -                      - 
3 Переоцінка необоротних 

активів                  -                        -                      - 

4 Сума результатів 
переоцінки необоротних 
активів у разі їх вибуття

                 -                               -                        -                      - 

5 Відстрочені податки за 
результатами переоцінки 
основних засобів 

                 -                        -                      - 

6 Переоцінка інвестицій в 
асоційовані й дочірні 
компанії

                 -                               -                        -                      - 

7
Сума результатів 
переоцінки інвестицій в 
асоційовані й дочірні 
компанії в разі їх реалізації

                 -                               -                        -                      - 

8
Переоцінка цінних паперів 
у портфелі банку на продаж

           8 003                8 003    (2 017) 

9 Чистий прибуток звітного 
року                115 387            115 387            59 919 

10 Розподіл прибутку до 
загальних резервів банку                    -                               -                        -                      - 

11 Розподіл прибутку до 
резервних фондів               2 996    (2 996)                      -                      - 

12 Розподіл прибутку до 
інших фондів банку            56 923    (56 923)                      -                      - 

13 Дивіденди, що сплачені у 
звітному році                          -                        -                      - 

14 Дивіденди, що 
капіталізовані у звітному 
році  

                 -                         -                               -                        -                      - 

15 Сплата до раніше 
зареєстрованого статутного 
капіталу 

                           -                     -                               -                        -                      - 

16 Внески за акціями нового 
випуску                            -                       -                     -                        -                      - 

17 Викуплені власні акції                -                     -                         -                               -                        -                      - 
18

Продаж раніше викуплених 
власних акцій 

               -                     -                        -                      - 

19 Анульовані раніше 
викуплені акції                            -                     -                        -                      - 

20 Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня 
звітного року

                   50 000                     -                     -             17 090             191 340               5 986                   115 387            379 803          256 413 

Голова Правління Надір Шейх

Головний бухгалтер Дехтярь С.В.

(підпис, прізвище)

(підпис, прізвище)

Звіт про  власний капітал                              
АКБ "Сітібанк (Україна)"

за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня)



Таблиця 1. Зміни та рух капіталу за 2007 рік тис. грн.

Рядок Найменування
статті

При-
мітки

Статутний 
капітал, 

зареєстрований, 
сплачений

Капіталізова
ні  дивіденди

Викуп-лені 
власні акції

Емісійні 
різниці

Резерви та 
інші фонди 

банку

Резерви 
переоцінки

Нерозподі-лений 
прибуток 

(непокритий) 
збиток

Капітал, 
резервні та 
інші фонди, 

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Залишок на 1 січня 
звітного року                    50 000                    -                    -             17 090             131 421    (2 017)                     59 919           256 413 

2 Скоригований залишок на 
початок року                    50 000                    -                    -             17 090             131 421    (2 017)                     59 919           256 413 

2,1 Коригування:
Зміна облікової політики           1,2                          -                       - 

2,2 Виправлення помилок           1,2                          -                       - 
3 Переоцінка необоротних 

активів                  -                       - 

4 Сума результатів 
переоцінки необоротних 
активів у разі їх вибуття

                 -                               -                       - 

5 Відстрочені податки за 
результатами переоцінки 
основних засобів 

                 -                       - 

6 Переоцінка інвестицій в 
асоційовані й дочірні 
компанії

                 -                               -                       - 

7
Сума результатів 
переоцінки інвестицій в 
асоційовані й дочірні 
компанії в разі їх реалізації

                 -                               -                       - 

8 Переоцінка цінних паперів 
у портфелі банку на 
продаж

           8 003               8 003 

9 Чистий прибуток звітного 
року                115 387           115 387 

10 Розподіл прибутку до 
загальних резервів банку                   -                               -                       - 

11 Розподіл прибутку до 
резервних фондів               2 996    (2 996)                     - 

12 Розподіл прибутку до 
інших фондів банку            56 923    (56 923)                     - 

13 Дивіденди, що сплачені у 
звітному році                          -                       - 

14 Дивіденди, що 
капіталізовані у звітному 
році  

                -                        -                               -                       - 

15 Сплата до раніше 
зареєстрованого статутного 
капіталу 

                          -                    -                               -                       - 

16 Внески за акціями нового 
випуску                           -                      -                    -                       - 

17 Викуплені власні акції               -                    -                        -                               -                       - 
18

Продаж раніше викуплених 
власних акцій 

              -                    -                       - 

19 Анульовані раніше 
викуплені акції                           -                    -                       - 

20 Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня 
звітного року

                   50 000                    -                    -             17 090             191 340               5 986                   115 387           379 803 

 Голова Правління Надір Шейх

Головний бухгалтер Дехтярь С.В.

 * - Протягом 2007 року внесок за незареєстрованим статутним капіталом склав 252 501 тис. грн. 
 **- Аналітичний облік за рахунком 5040 у розрізі нарахованих, але неотриманих (несплачених) доходів (витрат) не ведеться. 

(підпис, прізвище)

(підпис, прізвище)



Таблиця 1. Зміни та рух капіталу за 2007 рік тис. грн.

Рядок Найменування
статті

При-
мітки

Статутний 
капітал, 

зареєстрований, 
сплачений

Капіталізова
ні  дивіденди

Викуп-лені 
власні акції

Емісійні 
різниці

Резерви та 
інші фонди 

банку

Резерви 
переоцінки

Нерозподі-лений 
прибуток 

(непокритий) 
збиток

Капітал, 
резервні та 
інші фонди, 

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Залишок на 1 січня 
звітного року                    50 000                    -                    -             17 090             131 421    (2 017)                     59 919           256 413 

2 Скоригований залишок на 
початок року                    50 000                    -                    -             17 090             131 421    (2 017)                     59 919           256 413 

2,1 Коригування:
Зміна облікової політики           1,2                          -                       - 

2,2 Виправлення помилок           1,2                          -                       - 
3 Переоцінка необоротних 

активів                  -                       - 

4 Сума результатів 
переоцінки необоротних 
активів у разі їх вибуття

                 -                               -                       - 

5 Відстрочені податки за 
результатами переоцінки 
основних засобів 

                 -                       - 

6 Переоцінка інвестицій в 
асоційовані й дочірні 
компанії

                 -                               -                       - 

7
Сума результатів 
переоцінки інвестицій в 
асоційовані й дочірні 
компанії в разі їх реалізації

                 -                               -                       - 

8 Переоцінка цінних паперів 
у портфелі банку на 
продаж

           8 003               8 003 

9 Чистий прибуток звітного 
року                115 387           115 387 

10 Розподіл прибутку до 
загальних резервів банку                   -                               -                       - 

11 Розподіл прибутку до 
резервних фондів               2 996    (2 996)                     - 

12 Розподіл прибутку до 
інших фондів банку            56 923    (56 923)                     - 

13 Дивіденди, що сплачені у 
звітному році                          -                       - 

14 Дивіденди, що 
капіталізовані у звітному 
році  

                -                        -                               -                       - 

15 Сплата до раніше 
зареєстрованого статутного 
капіталу 

                          -                    -                               -                       - 

16 Внески за акціями нового 
випуску                           -                      -                    -                       - 

17 Викуплені власні акції               -                    -                        -                               -                       - 
18

Продаж раніше викуплених 
власних акцій 

              -                    -                       - 

19 Анульовані раніше 
викуплені акції                           -                    -                       - 

20 Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня 
звітного року

                   50 000                    -                    -             17 090             191 340               5 986                   115 387           379 803 

 Голова Правління Надір Шейх

Головний бухгалтер Дехтярь С.В.

 * - Протягом 2007 року внесок за незареєстрованим статутним капіталом склав 252 501 тис. грн. 
 **- Аналітичний облік за рахунком 5040 у розрізі нарахованих, але неотриманих (несплачених) доходів (витрат) не ведеться. 

(підпис, прізвище)

(підпис, прізвище)



  
 

  
 

 Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) 
 АКБ "Сітібанк (Україна)" 

за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня) 
 ( тис.грн ) 

Рядок Найменування статті Примітка За 2007 рік За 2006 рік 
І. Операційна діяльність    
1. Процентні доходи, що отримані  203 277 126 365 
2. Процентні витрати, що сплачені  (70 288) (50 036) 
3. Комісійні доходи, що отримані  11 853 10 037 
4. Комісійні витрати, що сплачені  (4 537) (2 481) 
5. Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані  0 0 
6. Інші доходи, що отримані  2 303 1 529 
7. Інші витрати, що сплачені  (27 026) (19 489) 
8. Реалізовані результати від торговельних операцій  71 832 58 988 
9. Повернення раніше списаних активів  0 0 
10. Виплати працівникам банку  (26 362) (16 581) 
11. Податок на прибуток, що сплачений  (35 582) (19 645) 
12. Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку  125 470 88 686 

13. Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших бан ках, 
кредитів та передоплат іншим банкам 

 (427 369) (40 101) 

14. Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам  (388 099) (766 163) 
15. Зменшення (збільшення) інших активів  (182) (1 202) 

16. Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного 
банку України 

 0 0 

17. Збільшення (зменшення) коштів інших банків  740 116 269 090 

18. Збільшення (зменшення) коштів на поточних і депозитних 
рахунках 

 (229 476) 649 474 

19. Збільшення (зменшення) коштів,  залучених під ощадні 
(депозитні) сертифікати 

 0 0 

20. Збільшення (зменшення) інших зобов'язань  (3 160) 267 

21. Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у 
портфелі банку на продаж 

 (332 596) 44 596 

22. Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від 
операційної діяльності 

 (640 766) 155 961 

23. Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної 
діяльності 

 (515 296) 244 647 

II. Інвестиційна діяльність    

24. Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

 0 0 

25. Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії  0 0 
26. Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії    0 0 

27. Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних 
активів 

 (2 111) (10 810) 

28. Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності  (2 111) (10 810) 
III. Фінансова діяльність    
29. Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу  0 0 
30. Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань  (45 450) 45 450 
31. Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу  252 501 0 
32. Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду  0 0 
33. Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності  207 051 45 450 
34. Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів  (310 356) 279 288 
35. Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  596 171 316 883 
36. Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року  285 815 596 171 
IV. Вплив змін курсів валют  0 0 

 
  
 
                                                                   Голова Правління Надір Шейх 
 (підпис, прізвище) 
 
 
 Головний бухгалтер Дехтярь С.В. 
 (підпис, прізвище) 
 
  
 



Примітка 1.  Облікова політика 

Примітка 1.1.  Загальна інформація про діяльність банку 
 

У своїй діяльності банку керується чинним законодавством України, зокрема Законом 
України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-III від 07.12.2000, нормативно-
правовими актами Національного банку України.  

Банк має наступну організаційну структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складі банку не має філій та інших відокремлених підрозділів. 

 

Характер операцій та основної діяльності банку наведений у інформації про банк у 
складі цього фінансового звіту. 

 

Примітка 1.2.  Основи облікової політики та складання звітності 
 

Облікова політика банку базується на основних принципах бухгалтерського обліку та 
дотриманні вимог чинного законодавства, що регулюють складання фінансової 
звітності в Україні. 
 
Принципи бухгалтерського  обліку,  яких   дотримується  Банк,  це   : 
 
повнота бухгалтерського обліку - всі банківські операції підлягають реєстрації на 
рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність  містить 
всю інформацію про фактичні та можливі результати операцій банку, яка може 
впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;  
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дата операції - операції відображаються в бухгалтерському обліку в день їх 
здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов'язань (пасивів) 
незалежно від дати руху коштів за ними. Активи - ресурси, що виникли в результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення 
економічних вигод у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість банку, що виникла 
внаслідок минулих подій, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 
зменшення ресурсів банку, що втілюють в собі економічні вигоди;  
 
превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у 
звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;  
 
автономність - активи та зобов'язання банку відокремлені від активів та зобов'язань 
інших банків (підприємств) і власників цього банку;  
 
окреме відображення активів та пасивів - усі рахунки активів та пасивів 
оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є 
активними або пасивними, за винятком клірингових, транзитних та технічних 
рахунків;  
 
оцінка - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи 
виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті мають переоцінюватися за 
станом на звітну дату;  
обачливість - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до 
яких активи та/або дохід не завищується, а зобов'язання та/або витрати - не 
занижуються;  
 
безперервність - оцінка активів банку здійснюється, виходячи з припущення, що його 
діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому.  
 
нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення результату звітного 
періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені 
для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку та 
звітності під час їх виникнення, а не під час надходження або сплати грошей. Доходи - 
це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або 
зростання активів, або зменшення зобов'язань, що призводять до збільшення капіталу 
і не є внесками акціонерів. Витрати - це зменшення економічної вигоди у звітному 
періоді у формі відпливу або використання активів, або виникнення заборгованості, 
що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між 
акціонерами. Власний капітал - це залишкова частина в активах банку після 
вирахування всіх зобов'язань;  
 
прийнятність вхідного балансу - залишки за балансовими рахунками на початок 
поточного звітного періоду відповідають залишкам за станом на кінець попереднього 
звітного періоду;  
 
суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна 
для прийняття рішень керівниками банку чи інвесторами. Інформація є суттєвою, 
якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення 
користувачів звітності;  
 
сталість - постійне, із року в рік, застосування банком обраних методів.  
 



Банк веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у валюті України. 

Основними обліковими правилами банку є: 

• Національні стандарти бухгалтерського обліку; 

• Американські Загальноприйняті Правила Бухгалтерського Обліку (US GAAP); 

• Облікові правила, які затверджені постановами Правління Національного банку 
України, зокрема: 

- Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, що затверджені 
постановою Правління НБУ від 18 червня 2003 р. №255 із змінами та 
доповненнями; 

- Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських 
металах у банках України, що затверджена постановою Правління НБУ від 17 
листопада 2004 року № 555; 

- Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках 
України, затверджена постановою Правління НБУ від  03 жовтня 2005 р. № 358 із 
змінами та доповненнями; 

- Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів 
банків України, затверджена постановою Правління НБУ від  20 грудня 2005 р. № 
480 із змінами та доповненнями; 

- Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та 
формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, що 
затверджені постановою Правління НБУ від 15 вересня 2004 року №435; 

- інші нормативні документи НБУ. 

• Внутрішні положення 

• Корпоративні облікові політики Citigroup / Citibank. 

У випадках, коли облікові правила, що затверджені НБУ, мають суттєві розбіжності з 
US GAAP або з корпоратиними обліковими політиками, до уваги беруться облікові 
правила НБУ. 

При підготовці фінансових звітів використовуються: 

• План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція по 
застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що 
затверджений постановою Правління НБУ від 17 червня 2004р. №280 із змінами та 
доповненнями; 

Річний звіт банку підготовлений у відповідності з Інструкцією про порядок складання 
та оприлюднення фінансової звітності банків України, що затверджена постановою 
Правління НБУ від 7 грудня 2004 року № 598 із змінами та доповненнями (надалі – 
Інструкція №598). 

Валюта звіту – гривня, в тисячах одиниць. 

Організація аналітичного та синтетичного обліку        

Аналітичний облік у банку здійснюється з урахуванням: 

• вимог НБУ щодо складання фінансової регулятивної звітності; 

• корпоративних вимог щодо фінансової та управлінської звітності; 

• вимог щодо податкового обліку; 



• внутрішньої управлінської звітності; 

• операційних контролей. 

Аналітичний облік ведеться у розрізі: 

• фінансових продуктів та субпродуктів за допомогою аналітичних рахунків; 

• клієнтів банку; 

• контрактів (за депозитно-кредитними та валютними операціями); 

• дебіторів та кредиторів (за рахунками дебіторської та кредиторської 
заборгованості); 

• статей кошторису; 

• видів операцій; 

• центрів вартості; 

• та ін. 

Реєстри синтетичного обліку формуються на підставі даних аналітичного обліку. В 
банку існує кілька реєстрів синтетичного обліку, а саме: 

• реєстр балансових рахунків, сформований відповідно до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку банків України та Інструкція по застосуванню плану 
рахунків бухгалтерського обліку банків України, що затверджений затверджений 
постановою Правління НБУ від 17 червня 2004р. №280 із змінами та 
доповненнями;; 

• реєстр Condicable, сформований відповідно до Accounting Policy Manual (APM) – 
корпоративної політики фінансового обліку та звітності; 

• реєстр Expense Control, сформований відповідно до корпоративних правил 
формування кошторису; 

• та ін. 

Інформація для організації синтетичного обліку зберігається в обліково-
інформаційній системі банку у вигляді додаткових параметрів до балансових та 
аналітичних рахунків, контрактів, клієнтів та електронних записів про бухгалтерські 
операції. 
 

Нумерація рахунків аналітичного обліку, які використовуються при формуванні 
реєстру балансових рахунків та  при проведенні міжбанківських розрахунків, 
відповідає  вимогам до нумерації рахунків аналітичного обліку. 

Банк здійснює оцінку активів та зобов’язань за історичною (первісною) вартістю. 
Оцінка цінних паперів у торговому портфелі здійснюється за справедливою 
(ринковою) вартістю. 

 

Примітка 1.3.  Ефект змін в обліковій політиці та виправлення 
суттєвих помилок 

У звітному році банк не зазнавав суттєвого впливу від змін в обліковій політиці та не 
виправляв суттєві помилки. 

 



Примітка 1.4.  Іноземна валюта 
Облік операцій в іноземній валюті  банк здійснює відповідно до вимог “ Інструкції з 
бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках 
України”, затвердженої Постановою Правління НБУ № 555 від 17.11.2004 р. 
 
Всі активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються в балансі з 
дотриманням розмежування їх на монетарні та немонетарні статті. Монетарні статті в 
іноземній валюті враховуються в обліку в іноземній валюті і  в валюті України за 
курсом НБУ на дату їх здійснення та переоцінюються при зміні офіційного курсу з 
метою відображення в звітності. До монетарних статей, зокрема, належить 
заборгованість, що підлягає сплаті або отриманню за отримані (надані) необоротні 
активи, роботи, послуги;  процентні та комісійні доходи та витрати майбутніх 
періодів, пов’язані з здійсненням операційної банківської діяльності; нараховані 
резерви  в іноземній валюті; всі ці статті підлягають переоцінці в зв’язку із зміною 
курсу. В разі,  якщо монетарна стаття погашається  не грошовими коштами,  то  
перерахунок в гривню здійснюється: 
- для процентних та комісійних доходів та витрат майбутніх періодів, пов’язаних із 

здійсненням операційної банківської діяльності - за курсом на дату віднесення їх 
на доходи та витрати поточного місяця; 

- для нарахованих резервів  в іноземній валюті в зв’язку з їх розформуванням- за 
курсом, за яким проводилося нараховування. 

 
Немонетарні статті, тобто статті, для яких заключна операція не пов’язана з рухом 
коштів та їх еквівалентів, відображаються в обліку в гривні шляхом перерахування за 
офіційним валютним курсом на дату сплати авансу в разі придбання  запасів, 
необоротних активів, отримання робіт, послуг, або на дату одержання авансу  в разі 
надання послуг, виконання робіт, реалізації немонетарних активів. Таким чином, 
доходи та витрати, що виникають в зв’язку із закриттям немонетарної статті, 
відображаються по курсу, що діяв на дату руху грошових коштів. В разі, якщо 
закриття немонетарної статті частково або повністю відбувається грошовими 
коштами, то така стаття переводиться до монетарних за курсом, що діяв на дату 
виникнення немонетарної статті. 
 
У Звіті про фінансові результати доходи та витрати за інструментами в іноземній 
валюті відображені за обмінним курсом, який діяв на дату виникнення таких доходів 
та витрат, відповідно до принципу відповідності доходів та витрат. 

 

Обмінні операції типу “том” і “спот” обліковуються на відповідних позабалансових 
рахунках за курсом на дату операції. Переоцінка таких операцій не виконується. 

 

Обмінні операції типу “форвард” обліковуються на відповідних позабалансових 
рахунках за курсом на дату операції. Переоцінка таких операцій виконується щоденно 
на балансовий рахунок 3810 “Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті, 
що обліковується за позабалансовими рахунками” проти валютообмінного курсу 
“форвард”, що розраховується за формулою: 

 
Rate fwd = Rate spot *(1+T* Ik/360) /(1+T* Iб/360), 
 
де 
 



Rate fwd – валютообмінний курс “форвард”; 
Rate spot – офіційний валютообмінний курс, встановлений НБУ на дату переоцінки; 
T – період до дати розрахунків за форвардним контрактом (днів); 
Ik – ставка відсотка відповідного періоду за валютою котирування (%); 
Iб – ставка відсотка відповідного періоду за базовою валютою (%). 
 

 

Результат відображається на балансовому рахунку 6209 “Результат від торговельних 
операцій з іншими    фінансовими інструментами”. 

У Балансі активи та зобов’язання в іноземній валюті відображені за офіційними 
курсами НБУ за станом за 31 грудня 2007 року. 

Для підготовки звіту використовувався такі основні обмінні курси: 

• Долари США – 5.05000 

• Євро – 7.41946 

• Російські рублі – 0.20579 

Доходи від хеджування капіталу, торгової позиції та клієнтська маржа за валютними 
операціями визначаються за даними управлінського обліку.  

 

Примітка 1.5.  Доходи та витрати 
Облік комісійних і процентних  доходів та витрат проводиться у відповідності з 
вимогами відповідних Правил, затверджених постановою Правління Національного 
банку України від 18 червня 2003 р. N 255, із змінами та доповненнями. 
 
Облік доходів та витрат здійснюється на рахунках 6 та 7 класу відповідно до 
“Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку банків України” 
зі змінами та доповненнями. За рахунками 6 і 7 класів відкриваються аналітичні 
рахунки  для обліку доходів і витрат. 
 
Процентні доходи та витрати відображаються за відповідними статтями “Процентні 
доходи” та “Процентні витрати” Звіту про фінансові результати. Купонний дохід за 
цінними паперами  відображається за статтею “Процентні доходи”. Амортизація 
премії та дисконту за цінними паперами також відображається за статтею  “Процентні 
доходи” відповідно зменшуючи чи збільшуючи процентні доходи. 
  
Облік процентних доходів та витрат . 
 
Процентні доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку за принципом 
нарахування та відповідності звітних періодів відповідно до умов укладених 
договорів. В день виникнення активів та зобов’язань відповідальні працівники 
вносять всю необхідну інформацію про угоду до Автоматизованої банківської 
системи (далі – АБС), відповідної підсистеми “Угоди” ( в разі якщо відповідний тип 
“Угоди” існує). В подальшому нарахування процентних доходів та витрат 
здійснюється: 
- на щоденній основі в автоматичному режимі шляхом запуску адміністратором 

АБС відповідних процедур перед завершенням операційного дня банку, в разі 
якщо відповідна підсистема “Угоди” передбачає таку операцію; 



- в останній робочій день кожного місяця та на дату сплати процентних доходів та 
витрат через відповідну операцію нарахування процентів відповідальним 
виконавцем, в разі якщо відповідна підсистема “Угоди” не передбачає щоденне 
нарахування; 

 
У випадку, коли АБС не дозволяє проводити автоматичне нарахування процентних 
доходів та витрат відповідальний виконавець вводить  меморіальні ордери по 
нарахуванню процентних доходів та витрат в останній робочій день кожного місяця та 
на дату сплати.  
Нарахування процентних доходів та витрат за вихідні та святкові дні протягом місяця 
відбуваються в останній робочий день, що передує вихідним та святковим дням. 
Нарахування процентних доходів та витрат в останній  робочий день місяця 
відбувається за період по останній календарний день цього місяця включно.  
 
Облік комісійних доходів та витрат. 
Комісійні доходи та витрати відображаються в обліку залежно від характеру надання 
послуг. 
 
Комісії за одноразові послуги відображаються переважно безпосередньо в момент або 
одразу після здійснення операції шляхом : 
- безпосередньої кореспонденції між рахунками доходів чи витрат  та рахунком 

клієнта (транзитним рахунком або рахунком кредиторської заборгованості – за 
угодами, що передбачають 100 % покриття суми операції на банківському рахунку 
до її початку) - при достатності коштів на рахунку останнього. 

- нарахування доходів шляхом кореспонції між рахунками нарахованих 
(прострочених) доходів та рахунками 6 класу - при недостатності коштів на 
рахунку. 

  
Комісії за безперервні послуги    відображаються в залежності від термінів їх оплати: 
- в разі, якщо оплата здійснюється авансом – із застосуванням рахунків витрат та 

доходів майбутніх періодів з наступним рівномірним розподілом суми оплати 
пропорційно кількості місяців оплати та щомісячним віднесенням відповідної 
частки на доходи чи витрати наприкінці кожного місяця; 

- в разі, якщо оплата відбувається після завершення розрахункового періоду 
надання послуги (наприклад, послуги з обслуговування рахунків клієнтів та 
зберігання цінних паперів) - через застосування кореспонденції рахунків 
нарахованих доходів та нарахованих витрат з рахунками відповідно доходів та 
витрат. 

 
Комісії за послуги з обов’язковим результатом  та комісії  за послуги, що надаються 
поетапно, не носять регулярного характеру в діяльності банку, відображаються 
відповідно до “Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”, 
затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 
р. N 255. 
Облік інших доходів та витрат (інших небанківських операційних доходів та витрат) 
здійснюється по аналогії до комісійних доходів та витрат з дотриманням принципу 
відповідності періодів, до яких відносяться сплачені доходи чи витрати. Так, зокрема, 
в разі сплати витрат , що відносяться до одного або декількох наступних періодів 
(наприклад, витрати на підписку, страхування, сплату членських внесків, відпускні за 
наступні місяці тощо), вони відображаються на рахунках витрат майбутніх періодів з 
наступним рівномірним щомісячним віднесенням на рахунки витрат. 
 



Протягом року Банк не здійснює нарахування витрат за корпоративну управлінську та 
технічну підтримку в зв’язку з можливістю значних коливань цих витрат. Визнання 
витрат відбувається за наявності підтверджуючих документів щодо отримання 
вказаних послуг та їх вартісної оцінки. 
 
Облік простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за нарахованими 
доходами. 
 
В разі прострочення сплати нарахованих доходів не пізніше ніж  наступного робочого 
дня вони підлягають перенесенню на відповідні рахунки обліку прострочених 
доходів. Будь-які доходи, прострочені понад 180 днів (процентні та комісійні) та 
нараховані доходи за активними операціями, якщо платіж за основним боргом 
прострочений понад 180 днів, визнаються банком як сумнівні і підлягають 
перенесенню на рахунки обліку сумнівної заборгованості  за нарахованими доходами.  
У випадку, коли відбувається нарахування доходів на суму заборгованості, що є 
простроченою на момент  нарахування доходу, але договір передбачає графік 
погашення заборгованості за процентами та комісіями інший, ніж графік погашення 
основної суми боргу, такі доходи визнаються простроченими лише при несплаті до 
наступного дня після кінцевого терміну сплати доходу відповідно до умов договору. 
До тих пір нарахування доходів проводиться на рахунки нарахованих доходів. 
Під нестандартну заборгованість з нарахованих доходів (прострочених понад 31 день 
та сумнівних до отримання нарахованих доходів) банк щомісячно станом на 1 число 
місяця,  наступного за звітним, формує резерви в розмірі 100 % такої заборгованості. 
В разі  погашення клієнтом нестандартної заборгованості за нарахованими доходами 
на дату формування резерву здійснюється відповідне коригування суми резервів. 
 
В разі визнання заборгованості за нарахованими доходами безнадійною відповідно до 
вимог Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”,  вона,  на підставі 
рішення Правління банку, списується за рахунок створеного резерву. Перелік 
заборгованості, що визнається безнадійною  та підлягає списанню, готується та 
подається на затвердження Правлінню банку відділом, відповідальним за облік таких 
доходів, станом на кінець кожного кварталу. В разі, якщо по заборгованості, що 
визнана безнадійною, не минув термін позовної давності, вона після списання з 
балансового рахунку  обліковується на позабалансовому рахунку до закінчення 
терміну позовної давності. 

 

Примітка 1.6.  Цінні папери у торговому портфелі банку 
Облік операцій з цінними паперами  банк здійснює відповідно до вимог “Інструкції з 
бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України”, затвердженої 
Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р. 
 
На балансових рахунках банку відображаються ті цінні папери, на які банк має право 
власності. Цінні папери, передані клієнтами банку на зберігання без передачі права 
власності, обліковуються на позабалансових рахунках. 
 
При купівлі цінних паперів визначається мета такого придбання, тобто до якого 
портфелю вони будуть віднесені. Зміна намірів щодо використання цінних паперів 
оформлюється  рішенням Кредитного комітету банку та фіксується в записах 
бухгалтерського обліку.  
 



Балансова вартість, яка дорівнює вартості придбання з врахуванням нарахованих 
процентів, амортизації дисконту/премії, переоцінки та/або сформованого резерву  є 
вартістю купівлі (продажу) при переведенні цінних паперів в інший портфель.  
 
Банк не рідше ніж щомісяця (в останній робочий день місяця) та на дату погашення 
(продажу проводить визнання доходів за методом ефективної ставки відсотку. 
 
Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для боргових цінних паперів, якщо 
величина дисконту (премії) на дату придбання є несуттєвою, тобто менше 1 % від 
суми номіналу. У такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує) 
процентні доходи під час нарахування доходу. 
 
Комісійні витрати ті інші витрати, пов’язані з придбанням боргового цінного паперу, 
включаються до складу балансової вартості такого цінного паперу, збільшуючи чи 
зменшуючи відповідно премію чи дисконт. Якщо сума таких витрат складає менш ніж 
0.1% від суми придбання, такі комісії відразу відносяться до складу витрат поточного 
періоду. 
 
Банк веде відокремлений облік процентних доходів  та  результату від торгівлі 
цінними паперами. Процентним доходом являється нарахований дохід у вигляді 
амортизації дисконту/премій та купонного відсотка. Результат від торгівлі цінними 
паперами дорівнює різниці між балансовою вартістю цінного паперу (ціна придбання 
+/- амортизація дисконту/премії+нараховані проценти+/- переоцінка- сформований 
резерв) та ціною продажу цінного паперу за методом FIFO. 
 
Справедлива вартість цінних паперів визначається за даними останнього у звітному 
періоді офіційного котирування на організаційно оформленому ринку. Разом з тим 
ринкова вартість цінних паперів, що перебувають в обігу більше ніж на одному 
офіційно оформленому ринку, під час розрахунку справедливої вартості оцінюється за 
найменшим з останніх котирувань, визначених на кожному з ринків.  
 
З метою визначення справедливої вартості Банк використовує щоденну інформацію 
щодо котирувань та виконаних угод у Першій фондовій торговельній системі (ПФТС). 
 
Якщо немає ринку для фінансової інвестиції, але є ринок для подібної фінансової 
інвестиції, то справедлива вартість ґрунтується на ринковій ціні подібної фінансової 
інвестиції. 
 
Цінні папери, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, 
відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх 
корисності 
 
Нарахування доходу по вкладенням в акції  відбувається при надходженні інформації 
про розподіл прибутку, нарахування дивідендів або їх капіталізації. При надходженні 
фактичної суми дивідендів, нарахована сума списується в кореспонденції з кредитом 
рахунку нарахованих доходів. 
 
Цінні папери в торговому портфелі обліковуються за справедливою вартістю. Витрати 
на операції з придбання цінних паперів в торговий портфель відносяться на витрати 
Банку. Переоцінка цінних паперів в торговому  портфелі здійснюється щоденно під 
час кожної зміни їх ринкової вартості через прибутки/збитки. Нарахування 
процентного доходу за купонними цінними паперами здійснюється в кінці місяці 



(переоцінка здійснюється з урахуванням щоденного нарахування купону. Амортизація 
дисконту (премії) в торговому портфелі не здійснюється. Переведення цінних паперів 
з торгового портфеля в інші або навпаки не допускається. 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2007 року банк не має цінних паперів у торговому 
портфелі, які є об’єктом операцій РЕПО. 

 
 

Примітка 1.7.  Цінні папери в портфелі банку  на продаж 
 
Цінні папери в портфелі банку на продаж обліковуються за одним з таких варіантів: 

1. за справедливою вартістю (підлягають переоцінці з відображенням результатів 
у складі капіталу);  

2. за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення 
корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу 
вартість яких достовірно визначити неможливо;  

3. за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю 
за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в 
асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та 
утримуються для продажу протягом 12 місяців;  

4. за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та 
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з 
продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та 
утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.  

 
Усі цінні папери в портфелі банку на продаж станом на 1 число кожного місяця 
підлягають перегляду на зменшення корисності. 
 
Дохід за борговими цінними паперами визнається під час кожної переоцінки. 
Переоцінка здійснюється щосереди та в кінці місяця. Амортизація дисконту (премії) 
здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.  
 
Витрати на операції, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів у портфель на 
продаж, відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) під час первісного 
визнання цих цінних паперів. На дату розрахунку за продажем переоцінка, визнана в 
капіталі, списується зворотною проводкою, а сума раніше сформованих резервів - 
розформовується. 
 
Банк на дату балансу визначає втрати від зменшення корисності боргових цінних 
паперів.  
У випадку визнання зменшення корисності формується необхідний резерв згідно з 
рішенням Кредитного комітету до 7 числа місяця,  наступного за звітним. 
 

Станом на кінець дня 31 грудня 2007 року банк не має цінних паперів на продаж, які є 
об’єктом опреацій РЕПО. 

Примітка 1.8.  Цінні папери в портфелі банку  до погашення 
 
Цінні папери, що утримуються  до погашення, відображаються за амортизованою 
собівартістю. Банк визнає дохід та здійснює амортизацію дисконту (премії) за 
борговими цінними паперами не рідше одного разу на місяць із застосуванням методу 



ефективної ставки відсотка. Боргові цінні папери в портфелі Банку до погашення 
підлягають перегляду на зменшення їх корисності. У разі продажу значної суми 
інвестицій, утримуваних до погашення, цінні папери з портфеля Банку до погашення 
переводяться в портфель на продаж. У такому разі Банк анулює портфель до 
погашення шляхом переведення залишку інвестицій в портфель на продаж. 
 
Не є порушенням намірів утримувати портфель до погашення, якщо продаж цінних 
паперів з портфеля до погашення був здійснений у таких випадках:  
- не більше ніж за 3 місяці до дати погашення;  
- після того, як отримано в основному всю первісну вартість фінансової інвестиції у 
вигляді планових платежів або передоплати;  
- значного погіршення кредитоспроможності емітента;  
- реорганізації емітента;  
- змін законодавчих або регулятивних вимог;  
- значного підвищення регулятивних вимог до капіталу;  
- у зв'язку з непередбаченою подією, яка відбулася з незалежних від банку причин, яка 
не повторюється і стосовно якої є докази, що банк не мав змоги її спрогнозувати. 

 
Інвестиції в асоційовані компанії (крім тих, що придбані з метою продажу протягом 
12 місяців з дати придбання) обліковуються за методом участі в капіталі на останній 
день місяця, у якому об'єкт інвестування відповідає критеріям асоційованої або 
дочірньої компанії. За інвестиціями в дочірні компанії, облік яких здійснюється за 
собівартістю з урахуванням зменшення корисності, складається консолідована 
фінансова звітність. 
 

Примітка 1.9.  Операції репо. 
Протягом звітного періоду банк не здійснював операції репо.  

 

Примітка 1.10. Кредити та резерви  під кредитні ризики 
Порядок здійснення кредитних операцій регулюється окремими 
внутрішньобанківськими документами банку щодо здійснення кредитної політики 
(щодо кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб) та політики 
кредитування казначейством (щодо надання/ залучення кредитів на міжбанківському 
ринку  та ринку інших фінансових організацій). Залучені/надані кредити 
відображаються в обліку : 
- на дату укладання договору - на позабалансових рахунках, в разі, якщо дата 

надання кредиту відрізняється від дати підписання кредитного договору;  
- на дату фактичної видачі / отримання кредиту - на балансових рахунках. 
 
 
Кредитно-депозитні операції з клієнтами та банками відображаються в 
бухгалтерському обліку на балансових рахунках відповідно до економічного змісту 
проведених операцій з урахуванням терміну розміщення/залучення коштів 
(довгострокові або короткострокові), а за активними операціями з клієнтами – також 
відповідно до цільового використання наданих коштів. В разі , коли  загальна сума 
операції може включати часткові суми , що  відповідають різним критеріям,  для 
визначення балансового рахунку для обліку такої операції  необхідно дотримуватись 
наступного: 
-  в залежності від цільового використання коштів: 



При наданні кредита одному позичальнику в межах однієї угоди, яка передбачає 
цільове використання коштів за декількома напрямками, облік сум такого кредиту 
проводиться на балансових рахунках за цільовим використанням найбільшої частки 
кредиту, передбаченої угодою.  
- в залежності від терміну розміщення/залучення коштів. В залежності від термінів 
надання виділяють : 
− Кредити/ депозити- овернайт – термін їх погашення не перевищує 1 робочого дня. 

До них також належать кредити/ депозити, які залучаються/надаються напередодні 
вихідних та/або святкових  днів за українським законодавством, які погашаються в 
перший робочий день після завершення таких вихідних та/або святкових  днів; 

- Короткострокові кредити/депозити - термін їх погашення не перевищує 1 року. 
- Довгострокові кредити/депозити - термін їх погашення перевищує 1 рік. 
 
У випадку, коли договором встановленно чіткий поділ розміщення або залучення 
коштів на частки або транши (надалі-транши) та встановлені терміни видачі/ 
погашення цих траншів, облік ведеться на рахунках відповідно до терміну 
користування кожним траншем, визначеним на дату його залучення/розміщення. При 
цьому допускається використання декількох аналітичних рахунків для обліку 
заборгованості за кредитом (депозитом) в межах одного договору, в залежності від 
встановленного терміну користування такими коштами (траншами). 
 
У випадку, коли кредитним договором передбачено надання/залучення траншу з 
обумовленим графіком погашення в межах такого траншу, такий транш обліковується 
на аналітичному рахунку відповідно до кінцевого терміну його погашення, 
визначеного на дату  залучення/розміщення. 
На кожного контрагента в балансі відкривається один аналітичний рахунок для обліку 
основної суми заборгованості  та пов’язаних з нею нарахованих доходів або витрат 
для кожного підтипу кредитів та депозитів. Більш детальна інформація щодо  
конкретних сум кредитів та термінів їх обліку на балансі та термінів до погашення 
міститься в підсистемах  “Угоди”.  
 
Нарахування відсотків та комісійних винагород за кредитно-депозитними угодами 
відбувається згідно з загальними принципами нарахування процентних доходів та 
витрат, що приведені вище в цьому розділі. 
 
Методика оцінки позичальників,  класифікація кредитів, порядок нарахування 
резервів та списання безнадійної заборгованості здійснюється згідно з 
внутрішньобанківськими процедурами, розробленими згідно з Положення про 
порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями банків, затвердженим Постановою Правління НБУ від 6 
липня 2000 року № 279 із змінами та відповідним внутрішньобанківським 
положенням. 
Зміни щодо розміру резервів для покриття можливих збитків  відображаються в 
фінансовій звітності місяця, за який здійснюється коригування суми резервів. 
 
Списання кредитів та нарахованих процентів за кредитами, що визнані банком 
безнадійними згідно законодавства України, відбувається за рахунок сформованого 
резерву за рішенням Кредитного комітету банку. 
 

У звіті Баланс сума міжбанківських кредитів та кредитів компаніям і фізичним особам 
відображаються за сумою основного боргу за вирахуванням сформованих резервів. 



 

Примітка 1.11. Враховані векселі. 
У звітному році Банк не проводив операції з врахування векселів. 

Зазначені операції Банк обліковуває відповідно до вимог “Інструкції з 
бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України”, затвердженої 
Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р. із змінами та доповненнями. 
Зазначені операції обліковуються як кредитні операції.  

Банк придбає векселі суб’єктів господарування з дисконтом та визнає процентний 
дохід шляхом амортизації дисконту прямолінійним методом. 

 

Примітка 1.12. Нематеріальні активи 
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за 
такими групами: 
 
- права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду 
приміщень тощо);  
- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви 
тощо);  
- авторські та суміжні з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо);  
- гудвіл;  
- інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання 
економічних та інших привілеїв тощо). 
 
Нематеріальні активи оприбутковуються на баланс за первісною вартістю . Після 
первісного визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за 
первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від зменшення корисності. 
 
Амортизація нематеріальних активів проводиться щомісяця за прямолінійним 
методом. 
 
Строк корисного використання та ліквідаційна вартість визначається при придбанні 
(створенні) нематеріального активу. 
 
Для програмного забезпечення встановлюються наступні норми амортизації та строки 
корисного  використання: 
 
Вид програмного забезпечення Норма амортизації, 

за рік 
Строк використання, 
років 

Прикладне (вартістю до 100 тис. дол. 
США) 

50% 2 

Прикладне (вартістю понад 100 тис. 
дол. США) 

20% 5 

Системне 33,3% 3 
 
 
 
 



Для інших нематеріальних активів встановлюються наступні норми амортизації та 
строки корисного  використання: 
 
 

Вид нематеріального активу Норма амортизації, 
за рік 

Строк використання, 
років 

Право на фірмовий знак “Citigroup” 33,3% 3 
Телефонні лінії (номери) 50% 2 
 
 
У випадку, коли умови використання нематеріальних активів нестандартні та 
можливий  строк використання не співпадає з зазначеним вище,  строк використання 
встановлюється спеціально призначеною комісією по введенню в експлуатацію 
основних засобів та нематеріальних активів і фіксується в акті приймання-передачі в 
експлуатацію в установленій формі. 
 
В разі збільшення вартості нематеріального активу внаслідок  його доробки тощо 
вартість такого збільшення підлягає амортизації протягом терміну, що  залишився до 
кінця визначеного терміну корисного використання основного нематеріального 
активу. В разі, якщо внаслідок такого доопрацювання може збільшитись термін 
корисного використання нематеріального активу, він може бути збільшений  за 
рішенням постійно діючої інвентаризаційної комісії, оформленим відповідним 
документом ( актом або протоколом). 
 

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі 
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, такі витрати:  

- на дослідження;  
- на підготовку і перепідготовку кадрів;  
- на рекламу;  
- на створення, реорганізацію та переміщення банку або його частини;  
- на створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість видань. 

 

Примітка 1.13. Основні засоби. 
Облік основних засобів банк здійснює відповідно до вимог “Інструкції з 
бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України”, 
затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005 р. 
 
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:  
 
а) основні засоби:  
- земельні ділянки;  
- будинки, споруди і передавальні пристрої;  
- машини та обладнання;  
- транспортні засоби;  
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);  
- інші основні засоби;  
 
б) інші необоротні матеріальні активи:  
- бібліотечні фонди;  
- малоцінні необоротні матеріальні активи;  
- тимчасові (нетитульні) споруди;  
- інші необоротні матеріальні активи;  



 
в) незавершені капітальні інвестиції.  
 
Основні засоби відображаються в обліку за первісною (історичною) вартістю. Після 
первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його облік надалі 
здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої 
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 
 
Аналітичний облік основних засобів та їх зносу здійснюється в розрізі : 
 
- груп, передбачених вище наведеною інструкцією; 
- основних засобів, що використовуються в банківській діяльності  та наданих в 

оперативний лізинг;  
- власних та взятих в фінансовий лізинг; 
- внутрішньою банківською класифікацією. 
 
Для основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації 
щомісячно. 
 

Норми амортизації та строки корисного  використання встановлюються наступні : 
Групи основних засобів Норма амортизації, 

за рік 
Строк 
використання, років 

Будівлі та споруди 2% 50 
Телекомунікаційне обладнання та системи 
зв’язку 

20% 5 

Комп’ютери та комп’ютерне обладнання 33,3% 3 
Меблі та інше офісне обладнання 25% 4 
Транспортні засоби 25% 4 
Інші основні засоби 25% 4 
В разі збільшення вартості основного засобу внаслідок його поліпшення вартість 
такого збільшення підлягає амортизації протягом терміну, що залишився до кінця 
визначеного терміну корисного використання основного об’єкта. В разі, якщо 
внаслідок такого доопрацювання може збільшитись термін корисного використання 
основного засобу, він може бути збільшений за рішенням комісії, оформленим 
відповідним документом (актом або протоколом). 
 
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється на 
загальних підставах. 
 
Облік бібліотечних фондів окремо не здійснюється, при цьому витрати на придбання 
книг списуються на витрати в момент їх оприбуткування. 
 
Інвентаризація необоротних активів здійснюється не рідше ніж 1 раз на рік перед 
складанням річної фінансової звітності,  а також у наступних випадках: 
-  у разі зміни матеріально відповідальних осіб (за станом на день прийняття-
передавання справ);  
-  у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день 
установлення таких фактів);  
- у разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха, повені, землетрусів (на день 
після закінчення явищ);  
-  у разі ліквідації банку;  



-  у разі реорганізації;  
- у разі передавання майна банку в лізинг (оренду) та в інших випадках, передбачених 
законодавством України. 
Для проведення інвентаризації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія 
(у складі працівників банку) за обов'язковою участю головного бухгалтера (його 
заступника). Інвентаризаційна комісія створюється строком на один рік. Комісію 
очолює керівник установи (його заступник). Проведення інвентаризації 
документально оформлюється. 
 
Облік переоцінки необоротних активів, їх вибуття, гудвілу, лізингових (орендних) 
операцій та застави здійснюється згідно з вимогами Інструкції.  
 
Аналітичний облік необоротних активів здійснюється в інвентарних картках, які 
ведуться в автоматичному режимі  в межах спеціальної підсистеми RS BANK. 
 

Примітка 1.14.Резерви. 
Відповідно до Статуту банку та згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів, банк 
щорічно формує Резевний фонд у розмірі 5% прибутку за минулий рік. Щорічні 
відрахування в загальний резерв будуть припинені при створенні резерву, що 
дорівнює 25% статутного капіталу. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість відображається в балансі  на дату 
виникнення за історичною вартістю за вирахуванням сформованих резервів під 
дебіторську заборгованість. 
Банк в разі нарахування витрат використовує рахунки нарахованих витрат – якщо 
витрати носять операційний характер , та рахунки кредиторської заборгованості- якщо 
витрати відносяться до загальних адміністративних витрат. 
Щомісячно станом на перше число місяця, наступного за звітним, банк проводить 
інвентаризацію дебіторської заборгованості  та її класифікацію за групами ризику 
залежно від строків обліку на балансі, а також з урахуванням строків погашення, 
передбачених договорами або правилами здійснення операцій/розрахунків, що 
встановлені законодавством України відповідно до вимог  Положення про порядок 
формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від 
дебіторської заборгованості, затвердженого Постановою Правління НБУ № 505 від 
13.12.2002 року із змінами і доповненнями. В разі, якщо в документах не визначено 
термін погашення дебіторської заборгованості ( наприклад, в разі  сплати рахунків-
фактур без укладання окремого договору), кінцевий термін погашення визначається 
ініціатором платежу на документі – ліквідаційному меморіальному ордері або 
відповідальним працівником відділу бухгалтерського обліку  - місяць з моменту 
виникнення заборгованості. В залежності від визначеної групи ризику та 
встановлених законодавством коефіцієнтів резервування банк формує резерви під 
нестандартну дебіторську заборгованість на підставі рішення Кредитного комітету 
банку.  
Дебіторська заборгованість, що визнана банком безнадійною згідно законодавства 
України, списується за рахунок сформованого резерву за рішенням Кредитного 
комітету банку. 
 

Примітка 1.15.Податок на прибуток.  
Облік податку на прибуток та відстрочених податкових зобов'язань та податкових 
активів здійснюється відповідно до “Інструкції про порядок відображення в 
бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових 



зобов'язань та податкових активів”, затвердженої постановою Правління НБУ від 
19.03.2003 р. № 121. 
 

З метою надання достовірної статистичної та фінансової звітності нарахування 
податку на прибуток здійснюється щомісячно. Після подання квартальної податкової 
декларації проводиться коригування нарахованого податку на прибуток. Відстрочені 
податкові зобов'язання та податкові активи визнаються один раз на рік за станом на 
кінець звітного року з урахуванням діючої ставки податку на прибуток. 

У звітному році банк нараховував податок на прибуток за ставкою 25% 

Різниця між витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облікового 
прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюється 
наступним: 

• витрати, які не входять до складу валових витрат (представницькі витрати, 
понаднормові витрати на відяждення, благодійна діяльність понад норми, деякі 
витрати, що пов”язані з персоналом); 

• різниця у фінансовому та податковому обліку з обліку процентних та комісійних 
доходів стосовно дати виникнення цих доходів. 

• різниця у фінансовому та податковому обліку цінних паперів; 

• витрати на формування резерву за стандартною кредитною заборгованістю. 

Відстрочені податкові зобов'язань та податкових активи розраховані виходячи зі 
ставки податку на прибуток у розмірі 25%. 

 

Примітка 1.16. Власні акції банку, викупленіву в акціонерів. 
У звітному році банк не проводив викуп власних акцій у акціонерів. 

 

Примітка 1.17. Операції пов”язаних сторін 
Протягом звітного періоду банк здійснював операції з наступними пов’язаними 
особами: 

- філіями та дочірними банківськими установами, організованими у вигляді банків 
зі 100% іноземним капіталом у країні перебування, Сітібанк Н.А з отримання та 
надання міжбанківських кредитів;  

- працівникам банку – інсайдерам з надання кредитів на придбання товарів 
народного вжитку та житла працівникам у рамках затвердженої програми 
кредитування працівників. 

Умови та обсяги кредитування розкриті у примітці 35. 

 

Примітка 1.18. Взаємозалік статей активів та зобов‘язань 
У звітному році банк не проводив взаємозалік статей активів та зобов‘язань. 

 

Примітка 1.19. Похідні фінансові інструменти та операції хеджування 
У звітному році банк проводив валютообмінні операції на умовах форвард.  



Обмінні операції типу “форвард” обліковуються на відповідних позабалансових 
рахунках за курсом на дату операції. Переоцінка таких операцій виконується щоденно 
на балансовий рахунок 3810 “Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті, 
що обліковується за позабалансовими рахунками” проти валютообмінного курсу 
“форвард”, що розраховується за формулою: 

 
Rate fwd = Rate spot *(1+T* Ik/360) /(1+T* Iб/360), 
 
де, 
Rate fwd – валютообмінний курс “форвард”; 
Rate spot – офіційний валютообмінний курс, встановлений НБУ на дату переоцінки; 
T – період до дати розрахунків за форвардним контрактом (днів); 
Ik – ставка відсотка відповідного періоду за валютою котирування (%); 
Iб – ставка відсотка відповідного періоду за базовою валютою (%). 
 

Результат відображається на балансовому рахунку 6209 “Результат від торговельних 
операцій з іншими    фінансовими інструментами”. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2007р. відкрита валютна позиція за форвардними 
контрактами становила 18 612 тис. грн. (ліміт Л17 = 5,00% за нормативного значення 
<10%) Строки остаточних розрахунків за всіма діючими форвардними контрактами 
становили до 1 року. 

Примітка 1.20. Операції з простими та потенційними простими 
акціями, які були здійснені після дати балансу 

 У звітному році банк не проводив операцій з простими та потенційними простими 
акціями, які були здійснені після дати балансу. 

Примітка 1.21. Звітність за сегментами 
За результатами звітного періоду Банк, враховуючи критерії відокремлення сегментів 
згідно з вимогами Інструкція №598,  визначив лише один сегмент - «Послуги 
корпоративним клієнтам».  

Примітка 1.22. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та 
висновок проведеного аудиту 

 Аудит річної фінансової звітності АКБ «Сітібанк (Україна)» за 2007 р. проводила 
компанія ЗАТ «КПМГ Аудит». Аудиторський висновок підписано Пархоменко 
Ганною Валерієвною, сертифікат №0000085. Аудитор надав  безумовно позитивний 
висновок. 

 

 



  
 

 Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються 
Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком 

України 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 
 ( тис.грн ) 
 

Рядок    Найменування статті  За 2007 рік За 2006 рік 

 
 1.    Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком        0  0  
        України, у торговому портфелі банку                                 
 2.    Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком        159 440(1)  193 403(2) 
        України, у портфелі банку на продаж                                 
 3.    Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України        375 028  0  
        України, у портфелі банку на продаж                                 
 4.    Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються  0  0  
        Національним банком України, у портфелі банку на продаж             
 5.    Усього                                                             534 468  193 403  
 6.    Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком        0  0  
        України, у портфелі банку до погашення                              
 7.    Боргові цінні папери, емітовані Національним банком                0  0  
        України, у портфелі банку до погашення                              
 8.    Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються  0  0  
        Національним банком України, у портфелі банку до погашення          
 9.    Усього                                                             0  0  
 10.  Усього цінних паперів                                               534 468  193 403  
 
           ________________________________________________________________________________________ 
 

(1) – У портфелі банку знаходяться середньострокові купонні ОВДП, емітовані на строк від 1 до 5 років. 
 

(2) – У портфелі банку знаходяться середньострокові купонні ОВДП, емітовані на строк від 1 року до 5 років. 
 

 
               



 
 

  
 

 Примітка 3. Кошти в інших банках 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 
 ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті                                                                                               За 2007 рік            За 2006 рік 

 
  
 1.      Кошти на вимогу в інших банках                                   105 672  482 380  
 2.      Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках          177  51  
 2.1.   У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу            0  0  
 3.      Кредити, які надані іншим банкам                                 532 843(1)  105 600 (3) 
 4.      Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями                0  0  
 5.      Усього                                                           638 692  588 031  
 6.      Резерви під заборгованість інших банків                          (4 609)(2) (642)(4) 

 7.      Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів            634 083  587 389  
                
                ___________________________________________________________________________________ 

 
(1) – Категоріїї наданих кредитів: 
     -    короткострокові кредити, що надані місцевим банкам – 532 843тис. грн. 
 

 
(2) – Кредити, під які були створені резерви: 

- загальна сума кредитів 460 700 тис. грн. 
 
- за коштами на вимогу в інших банках створений резерв у розмірі 89 тис. грн. 

  
(3) – Категоріїї наданих кредитів: 
     -    короткострокові кредити, що надані місцевим банкам – 105 600 тис. грн. 
 

 
(4) – Кредити, під які були створені резерви: 

- загальна сума кредитів 55 100 тис. грн. 
 
- за коштами на вимогу в інших банках створений резерв у розмірі 91 тис. грн. 

 
 
 
 
 



  
 

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 
 ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті                                                                                               За 2007 рік              За 2006 рік 

 
 1.     Боргові цінні папери                                              42 212 (1) 49 576 (1) 
 2.     Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком               0  0  
 3.     Усього                                                            42 212  49 576  
                 ___________________________________________________________________________________ 

 
 (1) Цінні папери в якості наданої застави або для операцій репо не використовувались. 

 
 
  
 



Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

                                                                                                                                                                                                            ( тис.грн ) 
  
                                                           
Рядок Найменування статті                         За 2007 рік За 2006 рік 
       Таблиця 6.1. Кредитний портфель банку      
1.     Овердрафт, у тому числi:  196 915  77 929  
1.1.   сумнiвнi  0  0  
1.2.   простроченi  0  0  
2.     Операцiї репо  0  0  
3.     Враховані векселi, у тому числi:  0  0  
3.1.   сумнiвнi  0  0  
3.2.   простроченi  0  0  
4.     Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі:  0  0  
4.1.   сумнiвнi  0  0  
4.2.   простроченi  0  0  
5.     Кредити в поточну діяльність, у тому числі:  1 978 675  1 607 086  
5.1.   сумнiвнi  0  0  
5.2.   простроченi  0  0  
6.     Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числi:  0  0  
6.1.   сумнiвнi  0  0  
6.2.   простроченi  0  0  
7.     Іпотечні кредити, у тому числi:  19 913  3 403  
7.1.   сумнiвнi  0  0  
7.2.   простроченi  0  0  
8.     Фінансовий лізинг (оренда), у тому числi:  0  0  
        - звітний рік  0  0  
        - минулий рік  0  0  
8.1.   сумнiвнi  0  0  
8.2.   простроченi  0  0  
9.     Кредити, що надані органам державної влади, у тому числi:  0  0  
9.1.   сумнiвнi  0  0  
9.2.   простроченi  0  0  
10.   Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями  0  0  
11.   Усього кредитiв  2 195 503  1 688 419  
12.   Резерви пiд заборгованість за кредитами  (40 590)  (33 976)  
13.   Усього кредитів за вирахуванням  резервів під кредити  2 154 913  1 654 443  
       Таблиця 6.2. Рух  резервiв під заборгованість за кредитами  0  0  
1.     Залишок на 1 сiчня  33 976  27 261  
2.     Відрахування до резервів під:  6 614  7 066  
2.1.   Нестандартну заборгованість  2 084  7 066  
2.2.   Стандартну заборгованість  4 530  0  
3.     Списання активу за рахунок резерву  0  0  
4.     Зменшення резерву під:  0  (351)  
4.1.  Нестандартну заборгованість (у разі поліпшення  0  0  
        кредитного портфеля)  0  0  
4.2.  Стандартну заборгованість (у разі погіршення  0  (351)  
        кредитного портфеля або її погашення)  0  0  
5.     Залишок  за станом на кінець 31 грудня  40 590  33 976  
       - протягом звітного та попереднього років не відбувалося повернення 
        раніше     списаних кредитів 
      
       Таблиця 6.3. Структура кредитів за галузями економіки  0  0  
1.    Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 01 0  0  
2.    Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 02 0  0  
3.    Рибальство, рибництво та пов'язані з ним послуги 05 0  0  
4.    Добування вугілля, лігніту і торфу 10 0  0  
5.    Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги 11 0  0  
6.    Добування уранової та торієвої руд 12 0  0  
7.    Добування металевих руд 13 16 693 0.76 4 158 0.25 
8.    Інші галузі добувної промисловості 14 0  9 000 0.53 
9.    Виробництво харчових продуктів, напоїв 15 309 792 14.11 77 325 4.58 
10.  Виробництво тютюнових виробів 16 77 004 3.51 75 500 4.47 
11.  Текстильне виробництво 17 0  0  
12.  Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 18 0  0  



13.  Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 19 0  0  
14.  Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім 
меблів 20 0  0  
15.  Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 21 4 710 0.21 0  
16.  Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування 22 0  0  
       записаних носіїв інформації  0  0  
17.  Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних 
матеріалі 23 0  40 417 2.39 
18.  Хімічне виробництво 24 189 440 8.63 191 809 11.36 
19.  Виробництво гумових та пластмасових виробів 25 48 780 2.22 31 864 1.89 
20.  Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 26 147 079 6.70 147 380 8.73 
21.  Металургійне виробництво 27 166 592 7.59 96 481 5.71 
22.  Виробництво готових металевих виробів 28 0  0  
23.  Виробництво машин та устатковання 29 25 250 1.15 54 351 3.22 
24.  Виробництво офісного устатковання та 30 0  0  
       електронно-обчислювальних машин  0  0  
25.  Виробництво електричних машин та устатковання 31 71 330 3.25 32 721 1.94 
26.  Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку 32 23 126 1.05 0  
27.  Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних 33 0  0  
       приладів та устатковання, годинників  0  0  
28.  Виробництво автомобілів,  причепів  та напівпричепів 34 115 839 5.28 14 679 0.87 
29.  Виробництво інших транспортних засобів 35 20 200 0.92 0  
30.  Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 36 0  0  
31.  Оброблення відходів 37 0  0  
32.  Виробництво та розподілення електроенергії, газу, 40 0  0  
       пари та гарячої води  0  0  
33.  Збирання, очищення та розподілення води 41 0  0  
34.  Будівництво 45 14 839 0.68 0  
35.  Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 50 41 647 1.90 4 631 0.27 
        обслуговування та ремонт  0  0  
36.  Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі 51 802 733 36.56 777 390 46.04 
37.  Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та 52 12 625 0.58 24 285 1.41 
       предметів особистого вжитку  0  0  
38.  Діяльність готелів та ресторанів 55 0  0  
39.  Діяльність наземного транспорту 60 0  6 600 0.39 
40.  Діяльність водного транспорту 61 0  0  
41.  Діяльність авіаційного транспорту 62 0  0  
42.  Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 63 0  0  
43.  Діяльність пошти та зв'язку 64 58 761 2.68 59 081 3.50 
44.  Грошове та фінансове посередництво 65 0  0  
45.  Страхування 66 0  0  
46.  Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та 
страхування 67 0  0  
47.  Операції з нерухомим майном 70 1 795 0.08 51 0.00 
48.  Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і 71 0  0  
       предметів особистого вжитку  0  0  
49.  Діяльність у сфері інформатизації 72 0  0  
50.  Дослідження та розробки 73 0  0  
51.  Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; 74 30 801 1.40 0  
       надання послуг підприємцям  0  0  
52.  Державне управління 75 0  0  
53.  Освіта 80 0  0  
54.  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 85 0  0  
55.  Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 90 0  0  
56.  Діяльність громадських організацій 91 0  0  
57.  Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 92 0  0  
58.  Надання індивідуальних послуг 93 0  0  
59.  Діяльність домашніх господарств як роботодавців 95 0  0  
       для домашньої прислуги  0  0  
60.  Діяльність домашніх господарств як 96 0  0  
       виробників товарів для власного споживання  0  0  
61.  Екстериторіальна діяльність 99 0  0  
62.  Кредити, надані фізичним особам  16 467 0.75 6 305 0.37 
63.  Кредити, надані органам загального державного управління  0  0  
64.  Усього  2 195 503 100.00 1 688 419 100.00 
 
 
      



 
 
 
       Таблиця 6.4. Кредити, за якими не нараховувалися відсотки 
 
        Таблиця не наводиться в зв’язку з відсутністю відповідних  
        операцій 
 
 
       Таблиця 6.5. Кредити під гарантію Уряду  0  0  
1.     Кредити,  виданi пiд гарантiю Уряду  0  0  
2.     Загальна сума кредитiв  2 195 503  1 688 419  
    

 



Таблиця 9.1. Основні засоби за 2007 рік
(тис.грн)

зл
ит
тя завершені 

капітальні 
інвестиції

первісна 
(переоцінена) 

вартість зн
ос

первісна 
(переоцінена) 

вартість зн
ос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Капітальні витрати на поліпшення зем - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3
Будинки, споруди та передавальні
пристрої 28 414 (2 669) 644 644 - - - - (575) - - 1 - 29 058 (3 242) - - - -

4 Машини та обладнання 10 706 (7 827) 589 589 - - 1 124 (1 124) (1 219) - - (2) - 10 169 (7 922) - - - -
5 Транспортні засоби 1 844 (635) 995 995 - - 654 (402) (497) - - (2) - 2 184 (731) - - -
6 Інструменти, прилади, інвентар (меблі 3 523 (1 994) 169 169 - - 63 (63) (409) - - 3 - 3 632 (2 340) - - - -
7 Інші основні засоби 1 774 (986) 137 137 - - 105 (104) (276) - - 1 - 1 806 (1 158) - - - -
8 Бібліотечні фонди - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Малоцінні необоротні матеріальні акти - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Тимчасові (нетитульні) споруди - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Інші необоротні матеріальні активи 92 (48) - - - - - - (31) - - (1) - 92 (79) - - - -
12 Усього 46 353 (14 159) 2 534 2 534 - - 1 946 (1 693) (3 007) - - - - 46 941 (15 472) - - - -

(*) - (тис. грн.)
-               
-               
-               
-               

9 805
13 669

 - первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів.
 - вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

 - вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядже
 - вартість оформлених у заставу основних засобів
 - залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);
 - залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;

у тому числі

одержані за фінансовим 
лізінгом (орендою) (+)

передані в оперативний 
лізинг (оренду) (-)первісна 

(переоцінена) 
вартість

первісна 
(переоцінена) 
вартість * зн

ос

Залишок на кінець року

зн
ос

Вибуло за рік (-)

Н
ар
ах
ов
ан
о 
ам
ор
ти
за
ці
ї

за
 р
ік

 (+
)

Втрати від зменшення 
корисності (-)

Інші зміни за
рік (+;-)

зн
ос

зн
ос

первісна 
(переоцінена) 

вартість

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи
АКБ "Сітібанк (Україна)"

Залишок на початок року

Ря
до
к

Групи основних засобів

Переоцінка [дооцінка (+), 
уцінка (-)]

Первісна 
(переоцінена) 

вартість Зн
ос

зн
ос

Надійшло за рік (+)

у тому числі
Первісна 

(переоцінена) 
вартість

первісна 
(переоцінена) 

вартість 



Таблиця 9.1.1. Основні засоби за 2006 рік
(тис.грн)

зл
ит
тя завершені 

капітальні 
інвестиції

первісна 
(переоцінена) 

вартість зн
ос

первісна 
(переоцінена) 

вартість зн
ос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2
Капітальні витрати на поліпшення 
земель - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3
Будинки, споруди та передавальні
пристрої 28 227 (2 104) 187 - 187 - - - - (565) - - - - 28 414 (2 669) - - - -

4 Машини та обладнання 8 340 (6 943) 2 483 - 2 483 - - 116 (116) (880) - - (1) (120) 10 706 (7 827) - - - -
5 Транспортні засоби 1 402 (226) 444 - 444 - - - - (407) - - (2) (2) 1 844 (635) - - - -

6
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі) 2 031 (1 861) 1 492 - 1 492 - - - - (133) - - - 3 523 (1 994) - - - -

7 Інші основні засоби 1 140 (947) 633 - 633 - - - - (161) - - 1 122 1 774 (986) - - - -
8 Бібліотечні фонди - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Тимчасові (нетитульні) споруди - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Інші необоротні матеріальні активи 92 (18) - - - - - - - (30) - - - - 92 (48) - - - -
12 Усього 41 232 (12 099) 5 239 - 5 239 - - 116 (116) (2 176) - - (2) - 46 353 (14 159) - - - -

(*) - (тис. грн.)
-               
-               
-               
-               

9 086
3 953

Первісна 
(переоцінена) 

вартість

первісна 
(переоцінена) 

вартість Зн
ос

зн
ос

зн
ос

зн
ос

первісна 
(переоцінена) 

вартість

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи
АКБ "Сітібанк (Україна)"

Залишок на початок року

Ря
до
к

Групи основних засобів

Переоцінка [дооцінка (+), 
уцінка (-)]

Первісна 
(переоцінена) 

вартість

Надійшло за рік (+) Вибуло за рік (-)

Н
ар
ах
ов
ан
о 
ам
ор
ти
за
ці
ї

за
 р
ік

 (+
)

Втрати від зменшення 
корисності (-)

у тому числі

у тому числі

одержані за фінансовим 
лізінгом (орендою) (+)

передані в оперативний 
лізинг (оренду) (-)первісна 

(переоцінена) 
вартість

первісна 
(переоцінена) 
вартість * зн

ос

Залишок на кінець року

зн
ос

Інші зміни за
рік (+;-)

 - вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядже
 - вартість оформлених у заставу основних засобів
 - залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);
 - залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;
 - первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів.
 - вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)



Таблиця 9.2. Нематеріальні активи за 2007 рік
(тис.грн)

зл
ит
тя завершені 

капітальні 
інвестиції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Права на користування майном 2 523 (1 178) - - - - - - - (505) - - 2 523 (1 682)
2 Права на знаки для товарів і  послуг 1 0 - - - - - - - - - - - 1 -

3 Авторські та суміжні з ними права, у тому 
числі: 1 120 (972) 31 - 31 - - - - (72) - - - - 1 152 (1 045)

3.1.
програмне забезпечення 1 075 (903) 31 - 31 - - - - (72) - - - (31) 1 106 (1 006)

4 Інші нематеріальні активи - - - - - - - - - - - - -
5 Усього 3 644 (2 150) 31 - 31 - - - - (577) - - - - 3 676 (2 727)

6 Гудвіл (рахунок 4321) - - - - - x x - - - - - - - - -

(*) - (тис. грн.)
-                  
-                  
-                  

 - вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності
 - вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 - вартість створених нематеріальних активів

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

Інші зміни за рік (+;-)Залишок на початок року Надійшло за рік (+) 

у тому числі

Переоцінка [дооцінка (+), 
уцінка (-)] Залишок на кінець року

первісної 
(переоціненої) 

вартості 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Н
ар
ах
ов
ан
о 

ам
ор
ти
за
ці
ї з
а 
рі
к 

(+
)

первісна 
(переоцінена) 
вартість *

Вибуло за рік (-) Втрати від зменшення 
корисності (-)

Групи нематеріальних активів

Ря
до
к

первісна
(переоцінена) 

вартість 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я



Таблиця 9.2.1. Нематеріальні активи за 2006 рік
(тис.грн)

зл
ит
тя завершені 

капітальні 
інвестиції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Права на користування майном 2 523 (673) - - - - - (505) - - 2 523 (1 178)
2 Права на знаки для товарів і  послуг 1 0 - - - - - - - - - - - - 1 0

3 Авторські та суміжні з ними права, у тому 
числі: 1 236 (1 141) 138 - 138 - - 254 (254) (85) - - - - 1 120 (972)

3.1.
програмне забезпечення 1 191 (1 072) 138 - 138 - - 254 (254) (85) - - - - 1 075 (903)

4 Інші нематеріальні активи - - - - - - - - - - - - - -
5 Усього 3 760 (1 814) 138 - 138 - - 254 (254) (590) - - - - 3 644 (2 150)

6 Довідково: Негативний гудвіл
(рахунок 4320) - - - - - - - - - - - - - - - -

7 Гудвіл (рахунок 4321) - - - - - x x - - - - - - - - -

(*) - (тис. грн.)
-                  
-                  
-                  

Групи нематеріальних активів

Ря
до
к

первісна
(переоцінена) 

вартість 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

Залишок на кінець року

первісної 
(переоціненої) 

вартості 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Н
ар
ах
ов
ан
о 

ам
ор
ти
за
ці
ї з
а 
рі
к 

(+
)

первісна 
(переоцінена) 
вартість *

Вибуло за рік (-) Втрати від зменшення 
корисності (-) Інші зміни за рік (+;-)Залишок на початок року Надійшло за рік (+) 

у тому числі

Переоцінка [дооцінка (+), 
уцінка (-)]

 - вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності
 - вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 - вартість створених нематеріальних активів

на
ко
пи
че
на

 
ам
ор
ти
за
ці
я



Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами

(тис.грн)

Рядок Найменування статті За рік 
(оборот за дебетом)

На кінець року
(залишок)

1 2 3 4
1 Капітальне будівництво -                                      -                                   
2 Придбання (виготовлення) основних засобів 4 703                                  6 451                               

3
Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів -                                      -                                   

4 Придбання (створення) нематеріальних активів  254                                     312                                 
5 Інші -                                   
6 Усього 4 957                                  6 763                               



  
 

  
 

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 (тис.грн) 
 

                      За 2007 рік Рядок Найменування статті 
Усього у тому числі: 

термін 
погашення 

понад 365 днів 

За 2006 рік 

 
 1.     Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку    0  0  0  
 2.     Казначейськi цiннi папери                                         4 052  0  2 252  
 3.     Кошти в iнших банках                                              1 941  0  151  
 4.     Цінні папери в торговому портфелі банку                           1 105  0  903  
 5.     Цінні папери в портфелі банку  на продаж                          0  0  0  
 6.     Кредити  та заборгованість клієнтів                               14 843  0  13 716  
 7.     Цінні папери в портфелі банку до погашення                        0  0  0  
 8.     Інвестиції в дочірні компанії                                     0  0  0  
 9.     Iншi                                                              13  0  24  
 10.   Довгострокові активи, призначені для прода-жу                      0  0  0  
 11.   Усього нарахованих доходів                                         21 954  0  17 046  
 12.   Резерви під заборгованість за нарахованими доходами                  0 0  0  
 13.   Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів                21 954  0  17 046  
 
          ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

  
 

Примітка 11. Iншi активи 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 ( тис.грн ) 
 

Рядок   Найменування статті        За 2007 рік      За 2006 рік 

 
  
 1.     Банкiвськi метали                                                 0  0  
 2.     Запаси матеріальних цінностей                                     411  164    
 3.     Витрати майбутнiх перiодiв                                        2 219  1 564  
 4.     Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                0  0  
 5.     Дебiторська заборгованiсть за iншими податками та                 43  37  
         обов'язковими платежами                                            
 6.     Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками                754  496  
 7.     Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-               0  0  
         продажу валюти:                                                    
 7.1.    Для клієнтів                                                     0  0  
 7.2.    За рахунок банку                                                 0  0  
 8.     Дебiторська заборгованiсть за операцiями з фiнансовими            0  0  
          iнструментами                                                     
 9.   Дебiторська заборгованiсть працiвникам банку                        18  94  
 10.   Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку            0  0  
 11.   Iншi                                                               1 293 (1) 1 554 (2) 
 12.   Усього iнших активiв                                               4 738  3 909  
 13.   Резерв під дебіторську заборгованість за операціями                0  0  
         з банками                                                          
 14.   Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з             0  0  
         клієнтами банку                                                    
 15.   Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку         (3)   0 
 16.   Усього інших активів за вирахуванням резервів                      4 735  3 909  
 
          __________________________________________________________________________________________ 

 
(1) – До цієї статті віднесені: 
         -  дебіторська заборгованість за розрахунками платіжними картками в сумі   11 тис. грн.; 

- інша дебіторська заборгованість за господарською діяльностю в сумі   21 тис. грн; 
- позитивна переоцінка за форвардними валютообмінними операціями на суму   1 260 тис. грн. 

(2) – До цієї статті віднесені: 
         -  дебіторська заборгованість за розрахунками платіжними картками в сумі 52 тис. грн.; 

- інша дебіторська заборгованість за господарською діяльностю в сумі 17 тис. грн; 
- позитивна переоцінка за форвардними валютообмінними операціями на суму 1 485 тис. грн. 
 

 
 
 



  
 

 
 
 
 

Примітка 13. Кошти клiєнтiв 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 

 ( тис.грн ) 
 

Рядок     Найменування статті      За 2007 рік       За 2006 рік 

 
  
 1.     Кошти  суб'єктів господарювання, у тому числі:                    1 281 472  1 407 426  
 1.1.        Кошти на вимогу                                              940 108(1)  588 265(2) 
 1.2.        Строкові кошти                                               341 364  819 161  
 2.     Кошти  фізичних осіб, у тому числі:                               6 330  3 493  
 2.1.        Кошти на вимогу                                              6 330  3 493  
 2.2.        Строковi кошти                                               0  0  
 3.     Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші                         0  0  
         кошти клієнтів, що утримуються з бюджету                           
 4.     Кошти небанківських фінансових установ, у                         28 612  17 799  
         тому числі:                                                        
 4.1.        Кошти на вимогу                                              7 802  8 104  
 4.2.        Строковi кошти                                               20 810  9 695  
 5.     Інші зобов'язання перед клієнтами                                 25  212  
 6.     Усього                                                            1 316 439  1 428 930  
            ______________________________________________________________________________________ 

 
(1) – Обліковуються залучені гарантійні депозити, що обліковуються за рахунком 2602, для гарантування кредитів (6 985 тис. грн.) 

 
(2) – Обліковуються залучені гарантійні депозити, що обліковуються за рахунком 2602, для гарантування кредитів (2 400 тис. грн.) 
 

 
 
 



  
 

  

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
( тис.грн ) 

 
Рядок  Найменування статті        За 2007рік     За 2006 рік 

  
 1.     Кошти банкiв                                                      4 509  1 047  
 2.     Кошти клiєнтiв                                                    1 360  3 336  
 3.     Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                      
 4.     Боргові цінні папери, емітовані банком                                
 5.     Нарахування  за заробiтною  платою та інші                          2  
         нарахування працівникам банку                                      
 6.     Iншi                                                              23  170  
 7.     Усього                                                            5 892  4 555  
           ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

Примітка 16. Інші зобов'язання 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті За 2007 рік За 2006 рік 

  
 1.     Субординований борг                                               0  45 450(2) 
 2.     Доходи майбутнiх перiодiв                                         922  1 261  
 3.     Кредиторська заборгованість за операціями з банками               0  0  
 4.     Кредиторська заборгованiсть  за господарською дiяльнiстю          179  292  
 5.     Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток               7 696  1 766  
 6.     Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'яз-              134  379  
         ковими платежами, крім податку на прибуток                         
 7.     Кредиторська заборгованiсть перед акцiонерами банку               252 501  0  
 8.     Дивiденди до сплати                                               0  0  
 9.     Кредиторська заборгованiсть за операцiями з                       0  0  
         фiнансовими iнструментами                                          
 10.    Кредиторська заборгованiсть за розрахунками                       0  1  
          з працiвниками банку                                              
 11.    Банківські резерви на покриття ризиків і втрат                    4 070  15 249  
 12.    Iншi                                                              646(1)  725(3)  
 13.    Усього                       
                                      266 148  65 123  
         Примітка 16.1. Банківські  резерви на покриття ризиків і втрат       
   
 1.     Резерви за виданими зобов'язаннями                                4 070  15 249  
 2.     Резерви  пiд курсовi ризики                                       0  0  
 3.     Iншi резерви (зазначити якi саме)                                 0  0  
 4.     Усього                                                            4 070  15 249  
              ______________________________________________________________________________________ 
 

(1)  До цієї статті віднесена негативна переоцінка за форвардними валютообмінними операціями на суму 112 тис. грн. 
(2)  Субординований борг у 2006р. не включався до розрахунку регулятивного капіталу в зв’язку з проходженням процедури  
       реєстрації в Національному банку України. 
(3)  До цієї статті віднесена негативна переоцінка за форвардними валютообмінними операціями на суму 75 тис. грн. 

 
 
 
 
 



  
 

  
 

Примітка 17. Статутний капітал 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 

 ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті                                                                                           За 2007 рік За 2006 рік 

 
  
 1.     Статутний капітал зареєстрований                                  50 000  50 000  
 1.1.     Число акцій усього, з них:                                                                                                                  10 000                  10 000  
 1.1.1.     Простих акцій                                                                                                              10 000                   10 000  
 1.1.2.     Привілейованих акцій                                          0  0  
 2.     Несплачений зареєстрований статутний капiтал                      0  0  
 3.     Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал,              50 000  50 000  
          з них:                                                            
 3.1.  Число акцій усього, з них:                                         0  0  
 3.1.1.     Простих акцій                                                                                                               10 000                  10 000  
 3.1.2.     Привілейованих акцій                                          0  0  
           _______________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 



  
 

  
 

Примітка 19. Процентний дохід 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 
 ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті За 2007 рік За 2006 рік 

  
       Процентний  дохiд:                                                   
 1.     За коштами в банках                                               36 954  8 223  
 2.     За кредитами клієнтам                                             134 099  104 316  
 3.     За цінними паперами в торговому портфелі банку                    10 199  2 130  
 4.     За цінними паперами в портфелі банку на продаж                    21 793  12 783  
 5.     За цінними паперами в портфелі банку до погашення                 0  0  
 6.     Iнший                                                             17  0  
 7.     Усього                                                            203 062 127 452  
 
           ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
Примітка 20. Процентні витрати 

АКБ "Сітібанк (Україна)" 
 
 
 ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті За 2007 рік За 2006 рік 

  
       Процентнi витрати:                                                   
 1.     За коштами, що отримані вiд банкiв                                (17 535) (9 198) 
 2.     За коштами, що отримані вiд клiєнтiв                              (52 186) (41 690) 
 3.     За коштами небанківських фінансових установ                       (1 238) (1 427) 
 4.     За цінними паперами власного боргу                                0  0  
 5.     Iншi                                                              (666) (1 059) 
 6.     Усього                                                            (71 625) (53 375) 
           ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



  

 
 
 

Примітка 21. Торговельний дохід 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 

                      
                                                                                                                                                   ( тис.грн ) 

 
Рядок Найменування статті  За 2007 рік За 2006 рік 

 
 1.     Iноземна валюта (реалiзований результат)                              
 2.     Iноземна валюта (нереалiзований результат)                           
 3.     Усього (зазначається результат від торгівлі                       71 985  58 056  
         іноземною валютою)                                                 
 4.     Цінні папери в торговому портфелі банку                           791  824  
 5.     Інші (зазначити, які саме)                                        (262)(1)  1 410(2)  
 6.     Усього торговельного доходу                                       72 514  60 290  
            _____________________________________________________________________________________ 
               
               (1)  Результат переоцінки за форвардними валютообмінними операціями на суму   262  тис. грн. (див. Примітки 11 та 16). 
                (2)  Результат переоцінки за форвардними валютообмінними операціями на суму 1 410 тис. грн. (див. Примітки 11 та 16). 
 
 
              
 
 



  
 

  

 Примiтка 23. Загальні адміністративні витрати 
 АКБ "Сітібанк (Україна)" 
  

                                                                                                                                                     ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті    За 2007 рік  За 2006 рік 

 
 1.     Адмiнiстративнi  витрати                                          (8 353) (7 653) 
 2.     Амортизація (примітка 9)                                          (3 583) (2 767) 
 3.     Збиток вiд продажу основних засобiв та нематерiальних активiв                                                             0                               (4)   
 4.     Витрати на утримання основних засобів та нематериальних активів   (2 502) (2 125) 
 5.     Сплата інших податків та  обов'язкових платежів, крім податку     (52) (1 807) 
         на прибуток                                                        
 6.     Iншi                                                              (93) (46) 
 7.     Усього                                                            (14 583) (14 401) 
          _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



  

 Примітка 24. Витрати на персонал 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 

                                                                                                                                                    ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті За 2007 рік За 2006 рік 

 
  
 1.     Заробітна плата                                                   (15 853) (10 906) 
 2.     Внески, збори на обов'язкове державне, пенсійне та                (3 465) (1 908) 
         соціальне страхування                                              
 3.     Витрати на підготовку кадрів                                      (27) (38) 
 4.     Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників                
 5.     Iншi витрати на персонал                                          (7 017)*                     (3 729)** 
 6.     Усього                                                            (26 362) (16 581) 
 7.     Середня кількість працівників протягом року                                                                         110                               91   
           ______________________________________________________________________________________ 
 
 

(*) –  До цієї статті віднесені витрати: 
- на винагороду працівникам за підсумками роботи в 2006 році в сумі 4 604 тис. грн.; 
- на медичне страхування в сумі  600 тис. грн.; 
- компенсаційні виплати працівникам в сумі 1 290 тис. грн.; 
- інші заохочувальні виплати працівникам в сумі  125  тис. грн. 

 
 
 

 (**) –  До цієї статті віднесені витрати: 
- на винагороду працівникам за підсумками роботи в 2005 році в сумі 2 423 тис. грн.; 
- на медичне страхування в сумі 454 тис. грн.; 
- компенсаційні виплати працівникам в сумі 494 тис. грн.; 
- інші заохочувальні виплати працівникам в сумі 219 тис. грн. 

 
 
 
 
 



  
 

  

Примітка 25. Чисті витрати на формування резервів 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
                                                                                                                                                                                                              ( тис.грн ) 

 
Рядок Найменування статті За 2007рік За 2006 рік 

 
                         Кошти в інших банках (примітки 3,11)                                       
 1.1.      Відрахування до резерву                                        (4 857)     (254) 
 1.2.      Повернення списаних активів                                        
 1.      Усього                                                           (4 857)     (254) 
 Кредити та заборгованість клієнтів (примітка 6)                            
 2.1.      Відрахування до резерву                                        6 234                 (19 973) 
 2.2.      Повернення списаних активів                                        
 2.      Усього                                                           6 234                 (19 973) 
 Цінні папери в портфелі банку на продаж (примітки 2, 5 )                   
 3.1.     Відрахування до резерву під знецінення                              
 3.2.     Повернення списаних активів                                         
 3.     Усього                                                                
 Цінні папери в портфелі банку до погашення (примітки 2, 7)                 
 4.1.     Відрахування до резерву під знецінення                              
 4.2.     Повернення списаних активів                                         
 4.     Усього                                                                
 Дебіторська заборгованість за операціями банку (примітка 11)               
 5.1.     Відрахування до резерву                                         (3) 1  
 5.2.     Повернення списаних активів                                         
 5.     Усього                                                            (3) 1  
 Нараховані доходи (примітка 10)                                            
 6.1.      Відрахування до резерву                                        (6) (14) 
 6.2.      Повернення списаної заборгованості                                 
 6.     Усього                                                            (6) (14) 
 7.     Резерви під інші активи (зазначити , які саме)                        
 8.     Повернення списаних інших активів                                     
 9.     Усього                                                                
 10.    Усього витрат                                                     1 368  (20 240) 
        ________________________________________________________________________________________ 
   
                  
 
 
 



  
 

  
 

 Примiтка 26. Витрати на податок на прибуток 
 АКБ "Сітібанк (Україна)" 
 
 
 ( тис.грн ) 

Рядок Найменування статті За 2007 рік За 2006 рік 
 Таблиця  26.1. Витрати на сплату податку на прибуток   
1. Поточний податок на прибуток (41 781) (21 627) 
2. Вiдстрочений  податок на прибуток (695) (764) 
3. Усього (42 476) (22 391) 

 Таблиця 26.2. Узгодження  суми облікового прибутку (збитку) та суми 
податкового прибутку (збитку)   

1. Прибуток до оподаткування 157 863 82 310 
2. Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування.  (39 466) (20 578) 
 Коригування облікового прибутку (збитку)   

3. Витрати, якi  не включаються  до суми валових витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (4 275) (837) 

4. Витрати, якi  включенi  до валових витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку 279 138 

5. Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не 
належать) до облікового прибутку (збитку) (230) (522) 

6. Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в 
бухгалтерському обліку 1 734 0 

7. Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку (896) (692) 
8. Амортизація, яка підлягає оподаткуванню 999 836 

9. Iншi суми, якi не є доходами та витратами, але включаються до бази оподаткування 
(виправлення помилок тощо) 74 28 

10. Сума податку на прибуток (збиток) (41 781) (21 627) 

 Таблиця 26.3. Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених 
податкових зобов'язань   

1. Відстрочені податкові активи 5 179 1 757 
1.1. Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню 5 179 1 757 
1.2. Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди 0 0 
1.3. Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди 0 0 
2. Відстрочені податкові зобов'язання (6 729) (2 612) 
2.1. Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню (6 729) (2 612) 

 
  
 
 
 



  
 

  

Примітка 30. Потенційні зобов'язання банку на кінець року 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

                                                                                                                                                                                        ( тис.грн ) 
 

Рядок Найменування статті Сума 
 
                     Примітка 30.1. Потенційні зобов'язання банку на кінець 2007  року(1)   
 1.        Гарантії надані                                                85 422    
 2.        Зобов'язання з кредитування, що надані, з них:                 1 800 921    
 2.1.      Первинний строк погашення до 1 року                                                                          711 061     
 2.2.      Первинний строк погашення більше 1 року                                                                 1 089 860    
 3.        Акредитиви                                                     65 918    
 4.        Авалі                                                                                                                                    0   
 Примітка 30.2. Потенційні зобов'язання банку на кінець попереднього року(2)   
 1.        Гарантії надані                                                62 998    
 2.        Зобов'язання з кредитування, що надані, з них:                 1 509 054    
 2.1.      Первинний строк погашення до 1 року                                                                        1 486 054     
 2.2.      Первинний строк погашення більше 1 року                                                                      23  000     
 3.        Акредитиви                                                     54 767    
 4.        Авалі                                                          2 831    
          ____________________________________________________________________________ 
 

(1)   
-       за станом на кінець року Банк не має справ, що розглядаються в суді; 
- за станом на кінець року Банк не має наданих активів у заставу; 
- банк має основні засоби, що отримані за оперативним лізингом. Майбутні лізингові платежі складатимуть (по строкам 

оренди):  
до 1 року –   862  тис. грн.; 
від 1 до 5 років –   1 447  тис. грн.; 
понад 5 років –   3 858 тис. грн 
 

(2)   
-       за станом на кінець року Банк не має справ, що розглядаються в суді; 
- за станом на кінець року Банк не має наданих активів у заставу; 
- банк має основні засоби, що отримані за оперативним лізингом. Майбутні лізингові платежі складатимуть (по строкам 

оренди):  
до 1 року – 1 150 тис. грн.; 
від 1 до 5 років – 1 094 тис. грн.; 
понад 5 років – 2 483 тис. грн. 

На протязі 2007 року Державною податковою адміністрацією України була проведена податкова перевірка Банку за період з 
1 липня 2004 по 30 червня 2007 року. За результатами перевірки ДПА визначила додаткові податкові зобов’язання Банку з 
податку на прибуток на загальну суму 51 тис. грн та штрафні санкції з податку на прибуток у сумі 2 832 тис. грн (пов’язані з 
формуванням страхового резерву за позабалансовими зобов'язаннями за рахунок валових витрат) і з арендної плати за землю на 
загальну суму 6 тис. грн. та штрафні санкції з арендної плати за землю 3 тис. грн. 

Банк оскаржив всі податкові повідомлення-рішення, в теперішній час скарга знаходиться на розгляді у ДПА України. 
Орієнтовний термін отримання відповіді – травень 2008. 

У цій фінансовій звітності не був відображений резерв по таким потенційним податковим зобов’язанням, тому що Банк 
вважає такий ризик малоймовірним. 

 



  
 

  
 

Примітка 31. Географічний ризик 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                       ( тис.грн ) 
      

Рядок Найменування статті                                                                    Україна   Країни ОЕСР   Інші країни      Усього 

                                                                                                                                                                                 
       Таблиця 31.1 Географічний ризик за 2007  рік                           
         АКТИВИ                                                                
 1.     Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку   180 232      180 232  
    
 2.     Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються              534 468      534 468  
         Національним банком України, і цінні папери, емітовані           
         Національним банком України                                      
 3.     Кошти в інших банках                                              530 127  103 956    634 083  
 4.      Цінні папери в торговому портфелі банку                          42 212      42 212  
 5.      Цінні папери в портфелі банку на продаж                                  
 6.      Кредити та заборгованість клієнтів                               2 154 913     2 154 913  
 7.      Цінні папери в портфелі банку до погашення                               
 8.      Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії                             
 9.      Основні засоби та нематеріальні активи                           39 181      39 181  
 10.    Нараховані доходи до отримання                                    21 954      21 954  
 11.    Відстрочений податковий актив                                             
 12.    Інші активи                                                       4 735      4 735  
 13.    Довгострокові активи, призначені для продажу                              
 14.    Усього активів                                                    3 507 822  103 956    3 611 778  
                                                                          
          ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                           
 15.    Кошти банків                                                      501 654  1 133 711  6 581  1 641 946  
 15.1  У тому числі кредити, які отримані від                                     
          Національного банку України                                     
 16.    Кошти клієнтів                                                    1 272 307  40 005  4 127  1 316 439  
 17.    Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                          
 18.    Боргові цінні папери, емітовані банком                                    
 19.    Нараховані витрати до сплати                                      1 960  3 932  0  5 892  
 20.    Відстрочені податкові зобов'язання                                1 550      1 550  
 21.    Інші зобов'язання                                                 265 985  163   266 148  
 22.    Усього зобов'язань                                                2 043 456  1 177 811  10 708  3 231 975  
 23.    Чиста балансова позиція                                           1 464 366  (1 073 855) (10 708) 379 803  
                                                                          
          ПОЗАБАЛАНСОВІ СТАТТІ                                                   
 24.    Гарантії                                                          83 336  774  1 312  85 422  
 25.    Зобов'язання з кредитування                                       1 800 920  1    1 800 921  
 26.    Акредитиви                                                        59 902  960  5 056 65 918  
 27.    Інші                                                                      
 28.    Чиста позабалансова позиція                                       1 145 302  (56 432)           5  047 1 093 917  
 29.    Чиста позиція                                                     2 609 668  (1 130 287) (5 661) 1 473 720  
                                                                          
       Таблиця 31.2 Географічний ризик за 2006 рік                        
         АКТИВИ                                                                
 1.     Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку   113 882     113 882  
    
 2.     Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються              193 403      193 403  
         Національним банком України, і цінні папери, емітовані           
         Національним банком України                                      
 3.     Кошти в інших банках                                              105 010  478 776  3 603  587 389  



  
 

  
 

 4.      Цінні папери в торговому портфелі банку                          49 576      49 576  
 5.      Цінні папери в портфелі банку на продаж                                  
 6.      Кредити та заборгованість клієнтів                               1 654 443      1 654 443  
 7.      Цінні папери в портфелі банку до погашення                               
 8.      Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії                             
 9.      Основні засоби та нематеріальні активи                           38 059      38 059  
 10.    Нараховані доходи до отримання                                    17 042  4    17 046  
 11.    Відстрочений податковий актив                                             
 12.    Інші активи                                                       3 909      3 909  
 13.    Довгострокові активи, призначені для продажу                              
 14.    Усього активів                                                    2 175 324  478 780  3 603  2 657 707  
                                                                          
   ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                           
 15.    Кошти банків                                                      124 876  776 400  555  901 831  
 15.1  У тому числі кредити, які отримані від                                     
          Національного банку України                                     
 16.    Кошти клієнтів                                                    1 376 737  50 417  1 776  1 428 930  
 17.    Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                          
 18.    Боргові цінні папери, емітовані банком                                    
 19.    Нараховані витрати до сплати                                      3 444  1 111  0  4 555  
 20.    Відстрочені податкові зобов'язання                                855      855  
 21.    Інші зобов'язання                                                 19 392  45 731    65 123  
 22.    Усього зобов'язань                                                1 525 304  873 659 2 331  2 401 294  
 23.    Чиста балансова позиція                                           650 020  (394 879) 1 272  256 413  
                                                                          
   ПОЗАБАЛАНСОВІ СТАТТІ                                                   
 24.    Гарантії                                                          62 256  721  21  62 998  
 25.    Зобов'язання з кредитування                                       1 502 888    6 166  1 509 054  
 26.    Акредитиви                                                        53 504  657  606  54 767  
 27.    Авалі                                                            2 831      2 831  
 28.    Чиста позабалансова позиція                                       988 740  56  6 771  995 567 
 29.    Чиста позиція                                                     1 638 760 (394 823) 8 043 1 251 980  
 
 
  
 
 
                         



  
 

  
  

Примітка 32. Валютний ризик 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

        ( тис.грн ) 
Рядок Найменування статті UAH EUR USD RUB Інші Усього 

 ( тис.грн ) 
 Примітка 32.1. Валютний ризик за 2007  рік                                   
        АКТИВИ                                                                  
 1.     Кошти в Національному банку України                               175 076  2 310  2 318    528  180 232  
         готівкові кошти банку                                                  
 2.     Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються              534 468          534 468  
         Національним банком України, і цінні папери                            
         емітовані Національним банком України                                  
 3.     Кошти в інших банках                                              437 666  1 123  194 982    312  634 083  
 4.     Цінні папери в торговому портфелі банку                           42 212          42 212  
 5.     Цінні папери в портфелі банку на продаж                                      
 6.     Кредити  та заборгованiсть клiєнтiв                               960 656  224 848  964 051  5 358    2 154 913 
 7.     Цінні папери в портфелі банку до погашення                                    
 8.     Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії                                  
 9.     Основнi засоби та нематерiальнi активи                            39 181          39 181  
 10.    Нарахованi доходи до отримання                                    16 466  967  4 521      21 954  
 11.    Відстрочений податковий актив                                                 
 12.    Iншi активи                                                      2 161  292  2 282      4 735 
 13.    Довгострокові активи, призначені для продажу                                     
 14.    Усього активів                                                    2 207 887  229 540  1 168 153  5 358  840  3 611 778  
        ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                            
 15.    Кошти банкiв                                                      508 401  148 389  984 750  406    1 641 946  
 15.1.   У тому числі кредити,  які отримані від                                      
            Національного банку України                                         
 16.    Кошти клієнтів                                                    1 015 126  64 391  219 876  16 981  65  1 316 439  
 17.    Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                              
 18.    Борговi цiннi папери, емiтованi банком                                        
 19.    Нарахованi витрати до сплати                                      1 868  586  3 438  0    5 892  
 20.    Відстрочені податкові зобов'язання                                1 550          1 550  
 21.    Iншi зобов'язання                                                 262 559  1 691  1 898      266 148  
 22.    Усього зобов'язаннь                                               1 789 504  215 056  1 209 963  17 387  65  3 231 975 
 23.    Чиста балансова позиція                                           418 383  14 484  (41 810) (12 029) 775  379 803  
 24.    Чиста позабалансова позиція за умовними сумами                                                                 1 178 718             80 357          (175 517)                11 104                (745)          1 093 917   
 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  

                ( тис.грн ) 



  
 

 
Рядок Найменування статті UAH EUR USD RUB Інші* Усього 

 
               Примітка 32.2. Валютний ризик за 2006  рік   
                            
                       АКТИВИ                                                                  
 1.     Грошовi кошти та залишки в                                        108 781  868  3 210    1 023  113 882  
         Національному банку України                                            
 2.     Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються              193 403          193 403  
         Національним банком України, і цінні папери                            
         емітовані Національним банком України                                  
 3.     Кошти в інших банках                                              44 551             54 434            483 491               3 531             1 382  587 389  
 4.     Цінні папери в торговому портфелі банку                           49 576          49 576
 5.     Цінні папери в портфелі банку на продаж                                             
 6.     Кредити  та заборгованiсть клiєнтiв                               646 152  144 658  863 633      1 654 443  
 7.     Цінні папери в портфелі банку до погашення                                    
 8.     Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії                                  
 9.     Основнi засоби та нематерiальнi активи                            38 059          38 059  
 10.    Нарахованi доходи до отримання                                    10 890  1 224  4 932      17 046  
 11.    Відстрочений податковий актив                                                 
 12.    Iншi активи                                                       2 119  268  1 521    1  3 909 
 13.    Довгострокові активи, призначені для продажу                                   
 14.    Усього активів                                                    1 093 531  201 452          1 356 787                   3 531 2 406  2 657 707  
        ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                            
 15.    Кошти банкiв                                                      125 615  119 715  656 501      901 831  
 15.1.   У тому числі кредити,  які отримані від                                      
            Національного банку України                                         
 16.    Кошти клієнтів                                                    681 335  63 941  679 579  3 131  944  1 428 930  
 17.    Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                              
 18.    Борговi цiннi папери, емiтованi банком                                        
 19.    Нарахованi витрати до сплати                                      946  374  3 235  0    4 555  
 20.    Відстрочені податкові зобов'язання                                855          855  
 21.    Iншi зобов'язання                                                 6 661  1 694  56 724  44    65 123 
 22.    Усього зобов'язаннь                                               815 412  185 724  1 396 039  3 175  944  2 401 294 
 23.    Чиста балансова позиція                                           278 119   15 728   (39 252)      356              1 462    256 413 
 24.    Чиста позабалансова позиція за умовними сумами                                                                524 740                 31 872            430 606                   9 835             (1 462 )            995 567 
          
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 



Примітка 33. Ризик ліквідності 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
 

     Примітка 33.1. Ризик ліквідності за 2007 рік                                                                                                                                                                                                                 (тис.грн)          
┌───┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ N │         Назва           │                                                                                                                  Строк погашення                                                                                               │ 
│з/п│       показника         ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤ 
│   │                         │  на вимогу   │   овернайт   │від 2 до 7днів│від 8 до 31дня│  від 32 до   │  від 93 до   │  від 184 до  │  від 275 до  │  від 366 до  │ від 549 днів │ понад 2 роки │ понад 3 роки │ понад 5 років│  понад 10    │    усього    │ 
│   │                         │              │  (на 1 день) │              │              │   92 днів    │   183 днів   │   274 днів   │365(366) днів │   548 днів   │   до 2 років │  до 3 років  │  до 5 років  │  до 10 років │   років      │              │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
│ 1 │           2             │       3      │       4      │      5       │      6       │       7      │       8      │       9      │      10      │      11      │      12      │      13      │      14      │      15      │      16      │      17      │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
01. Готiвковi кошти                       7703              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           7703 
   У тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                
1.1 банкноти та монети                   7703              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           7703 

02. Кошти НБУ, у тому числi:            172529              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         172529 
2.1 Кошти до вимогу                    172529              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         172529 

03. Казначейськi та iншi цiннi              28              0              0         202110          50508              0         125263              0              0         160611              0              0              0              0         538521 
   папери,що рефiнансуються та                                                                                                                                                                                                                                  
   емiтованi НБУ,у тому числi:                                                                                                                                                                                                                                  
3.2 у портфелi банку на продаж             28              0              0         200000          50000              0         125000              0              0         159440              0              0              0              0         534468 
3.4 нараховані доходи за каз-               0              0              0           2110            508              0            263              0              0           1171              0              0              0              0           4052 
    начейськими та іншими ЦП,                                                                                                                                                                                                                                   
    папери,що рефiнансуються                                                                                                                                                                                                                                    
    та емiтованi НБУ                                                                                                                                                                                                                                            

04.Кошти в iнших банках,                105673          90500          40438          20155         383689            177              0              0              0              0              0              0              0              0         640632 
  у тому числi:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.1 Кошти на вимогу                    105673              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         105673 
4.4 Кредити овернайт                        0          90500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          90500 
4.6 Довгостроковi                           0              0              0              0              0            177              0              0              0              0              0              0              0              0            177 
  вклади(депозити)                                                                                                                                                                                                                                              
4.9 Короткостроковi кредити                 0              0          40200          20000         382143              0              0              0              0              0              0              0              0              0         442343 
4.13 Нараховані доходи за                   0              0            238            155           1546              1              0              0              0              0              0              0              0              0           1940 
     коштами в інших банках                                                                                                                                                                                                                                     

05.Операцi· з клiїнтами                   6468              0         298282        1017803         398326         227913           4479         234478            342             79           3841            290           7873          10173        2210347 
   у тому числi:                                                                                                                                                                                                                                                
5.1 Кредити,що наданi суб'їк-               0              0         297963        1014197         395753         226875           4466         233454              0              0              0              0              0              0        2172707 
    там господарювання                                                                                                                                                                                                                                          
5.6 Кредити,що наданi                      87              0              0              0             12             74              0             54            342             79           2058            177              0              0           2883 
  фiзичним особам                                                                                                                                                                                                                                               
5.7 Іпотечні кредити,що надані              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           1783            114           7873          10143          19913 
    фізичним особам                                                                                                                                                                                                                                             
5.9 Нараховані доходи за                 6381              0            319           3606           2561            964             13            970              0              0              0              0              0             30          14843 
    операціями з кліїнтами                                                                                                                                                                                                                                      

06.Операцi· з цiнними паперами           42212              0              0              0              0              0              0              0              0            725            380              0              0              0          43318 
  у тому числi:                                                                                                                                                                                                                                                 
6.2 Борговi цiннi папери в              42212              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          42212 
  торговому портфелi банку                                                                                                                                                                                                                                      
6.7 Нараховані доходи за опе-               0              0              0              0              0              0              0              0              0            725            380              0              0              0           1105 
    раціями з цінними паперами                                                                                                                                                                                                                                  

07 Дебiторська заборгованiсть                0           1247              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           1247 
09 Нематеріальні активи                      0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           1261              0              0           1261 
10 Основні засоби                            0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           5654              0          32267          37921 
11 Інші нараховані доходи                    0              0              0             12              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0             12 
12 Транзитні рахунки                        12              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0             12 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
15 Усього активів (I)                   334625          91747         338720        1240080         832523         228090         129742         234478            342         161415           4222           7205           7873          42440        3653501 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                                                                                                                                                                                                              



┌───┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ N │         Назва           │                                                                                                                  Строк погашення                                                                                               │ 
│з/п│       показника         ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤ 
│   │                         │  на вимогу   │   овернайт   │від 2 до 7днів│від 8 до 31дня│  від 32 до   │  від 93 до   │  від 184 до  │  від 275 до  │  від 366 до  │ від 549 днів │ понад 2 роки │ понад 3 роки │ понад 5 років│  понад 10    │    усього    │ 
│   │                         │              │  (на 1 день) │              │              │   92 днів    │   183 днів   │   274 днів   │365(366) днів │   548 днів   │   до 2 років │  до 3 років  │  до 5 років  │  до 10 років │   років      │              │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
│ 1 │           2             │       3      │       4      │      5       │      6       │       7      │       8      │       9      │      10      │      11      │      12      │      13      │      14      │      15      │      16      │      17      │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
  З них:                                                                                                                                                                                                                                                        

15.1 чутливі до зміни                    42328          90500         338163        1234198         827908         227125         129466         233508            342         159519           3841            290           7873          10143        3305204 
    процентно· ставки                                                                                                                                                                                                                                           

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
17 Кошти iнших банкiв у т.числi         257651            406         221165          15108         116098         101411              0         934614              0              0              0              0              0              0        1646455 
17.1 Кошти на вимогу                   257651              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         257651 
17.7 Кредити овердрафт                      0            406              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            406 
17.9 Короткостроковi кредити                0              0         221000          15000         115750         101000              0         931139              0              0              0              0              0              0        1383889 
17.11 Нараховані витрати за                 0              0            165            108            348            411              0           3475              0              0              0              0              0              0           4508 
      коштами інших банків                                                                                                                                                                                                                                      

19 Кошти суб'їктів господарю-           940108              0          58824         217741          56027          10076              0              0              0              0              0              0              0              0        1282776 
  вання, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                          
19.1 Кошти суб'їктів господа-          940108              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         940108 
     рювання на вимогу                                                                                                                                                                                                                                          
19.2 Короткостроковi вклади                 0              0          58754         217000          55610          10000              0              0              0              0              0              0              0              0         341364 
     (депозити) суб'їктiв                                                                                                                                                                                                                                       
     господарювання                                                                                                                                                                                                                                             
19.4 Нараховані витрати за                  0              0             71            741            417             76              0              0              0              0              0              0              0              0           1304 
     коштами суб'їктів                                                                                                                                                                                                                                          
     господарювання                                                                                                                                                                                                                                             

20 Кошти фізичних осіб,                   6330              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           6330 
  у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                 
20.1 Кошти фізичних осіб на              6330              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           6330 
     вимогу                                                                                                                                                                                                                                                     

21 Кошти небанківських фiнан-             7802              0              0            805          20061              0              0              0              0              0              0              0              0              0          28668 
  сових установ, у тому числі                                                                                                                                                                                                                                   
21.1 На вимогу                           7802              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           7802 
21.2 Короткострокові вклади                 0              0              0            800          20010              0              0              0              0              0              0              0              0              0          20810 
   (депозити) небанківських                                                                                                                                                                                                                                     
    фiнансових установ                                                                                                                                                                                                                                          
21.4 Нараховані витрати за                  0              0              0              5             51              0              0              0              0              0              0              0              0              0             56 
     коштами небанківських                                                                                                                                                                                                                                      
     фiнансових установ                                                                                                                                                                                                                                         

25 Кредиторська заборгованiсть          256060            205              0              0            990              0              0              0              0              0              0              0              0              0         257254 
26 Інші нараховані витрати                   0              0              0             23              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0             23 
28 Кредитові суми до з'ясування              0              0            533              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            533 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
30 Усього зобов'язань (II)             1467951            611         280522         233678         193176         111487              0         934614              0              0              0              0              0              0        3222039 
  З них:                                                                                                                                                                                                                                                        

30.1 Чутливі до зміни                        0            406         279754         232800         191370         111000              0         931139              0              0              0              0              0              0        1746469 
     процентно· ставки                                                                                                                                                                                                                                          

31 Невідповідність (I)-(II)           -1133326          91136          58198        1006402         639348         116603         129742        -700137            342         161415           4222           7205           7873          42440         431462 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
32 Капітал банку                             0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         385550         385550 
33 Усього пасивів (III)                1467951            611         280522         233678         193176         111487              0         934614              0              0              0              0              0         385550        3607589 
34 Невідповідність (I)-(III)          -1133326          91136          58198        1006402         639348         116603         129742        -700137            342         161415           4222           7205           7873        -343110          45912 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
35 Зобов'язання за всiма видами              0              0              0          13856          47780           2133          11876          50240           3818              0            839              0              0              0         130540 
  гарантiй та з кредитування,                                                                                                                                                                                                                                   

36 Непокритi акредитиви                      0              0              0          18576          17241           6498          16099           1489              0              0              0              0              0              0          59902 
38 Усього позабалансові                      0              0              0          32432          65020           8631          27974          51728           3818              0            839              0              0              0         190442 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
39 Невiдповiднiсть (I)-(II+IV)        -1133326          91136          58198         973970         574327         107972         101767        -751865          -3476         161415           3383           7205           7873          42440         241020 
40 Невiдповiднiсть (I)-(III+IV)       -1133326          91136          58198         973970         574327         107972         101767        -751865          -3476         161415           3383           7205           7873        -343110        -144530 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     



     Примітка 33.2. Ризик ліквідності за 2006 рік                                                                                                                                                                  (тис.грн) 
┌───┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ N │         Назва           │                                                                                                   Строк погашення                                                                                               │ 
│з/п│       показника         ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤ 
│   │                         │  на вимогу   │вўд 2 до 7днўв│вўд 8 до 31дня│  вўд 32 до   │  вўд 93 до   │  вўд 184 до  │  вўд 275 до  │  вўд 366 до  │ вўд 549 днўв │ понад 2 роки │ понад 3 роки │ понад 5 рокўв│  понад 10    │    усього    │ 
│   │                         │              │              │              │   92 днўв    │   183 днўв   │   274 днўв   │365(366) днўв │   548 днўв   │   до 2 рокўв │  до 3 рокўв  │  до 5 рокўв  │  до 10 рокўв │   рокўв      │              │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
│ 1 │           2             │       3      │      4       │      5       │       6      │       7      │       8      │       9      │      10      │      11      │      12      │      13      │      14      │      15      │      16      │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
01. Готiвковi кошти                       6688              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           6688 
   У тому числў:                                                                                                                                                                                                                                 
1.1 банкноти та монети                   6688              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           6688 

02. Кошти НБУ, у тому числi:            107193              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         107193 
2.1 Кошти до вимогу                    107193              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         107193 

03. Казначейськi та iншi цiннi            -213          -1259            126              0              0              0              0          26128              0         170873              0              0              0         195655 
   папери,що рефiнансуються та                                                                                                                                                                                                                   
   емiтованi НБУ,у тому числi:                                                                                                                                                                                                                   
3.2 у портфелi банку на продаж           -884          -1259            126              0              0              0              0          25438              0         169983              0              0              0         193403 
3.4 нарахованў доходи за каз-             671              0              0              0              0              0              0            691              0            890              0              0              0           2252 
    начейськими та ўншими ЦП,                                                                                                                                                                                                                    
    папери,що рефiнансуються                                                                                                                                                                                                                     
    та емiтованi НБУ                                                                                                                                                                                                                             

04.Кошти в iнших банках,                492480          85632          10070              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         588182 
  у тому числi:                                                                                                                                                                                                                                  
4.1 Кошти на вимогу                    482380              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         482380 
4.4 Кредити овернайт                    10100              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          10100 
4.6 Довгостроковi                           0              0             51              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0             51 
  вклади(депозити)                                                                                                                                                                                                                               
4.9 Короткостроковi кредити                 0          85500          10000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          95500 
4.12 Кредити овердрафт                      1              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              1 
4.13 Нарахованў доходи за                   0            132             19              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            151 
     коштами в ўнших банках                                                                                                                                                                                                                      

05.Операцi· з клiїнтами                     28         138342         536360         781804         159029           3581          62437           7648           7695           1394            208           3610              0        1702135 
   у тому числi:                                                                                                                                                                                                                                 
5.1 Кредити,що наданi суб'їк-               0         138114         532844         776419         154760           3450          62099           7214           7214              0              0              0              0        1682114 
    там господарювання                                                                                                                                                                                                                           
5.6 Кредити,що наданi                      14              0              0              6            116            108             83            346            421           1394            208            206              0           2901 
  фiзичним особам                                                                                                                                                                                                                                
5.7 Ўпотечнў кредити,що наданў              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           3403              0           3403 
    фўзичним особам                                                                                                                                                                                                                              
5.9 Нарахованў доходи за                   14            228           3516           5379           4152             22            256             88             60              0              0              0              0          13716 
    операцўями з клўїнтами                                                                                                                                                                                                                       

06.Операцi· з цiнними паперами           50363              0              0             57             60              0              0              0              0              0              0              0              0          50480 
  у тому числi:                                                                                                                                                                                                                                  
6.2 Борговi цiннi папери в              49576              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          49576 
  торговому портфелi банку                                                                                                                                                                                                                       
6.7 Нарахованў доходи за опе-             787              0              0             57             60              0              0              0              0              0              0              0              0            903 
    рацўями з цўнними паперами                                                                                                                                                                                                                   

07 Дебiторська заборгованiсть              806              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            806 
09 Нематерўальнў активи                      0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           1583              0              0           1583 
10 Основнў засоби                            0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          10731              0          25746          36477 
11 Ўншў нарахованў доходи                    0              0             22              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0             22 
12 Транзитнў рахунки                         0             53              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0             53 
13 Дебетовў суми до з'ясування               0              1              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              1 
15 Усього активўв (I)                   657346         222768         546577         781861         159089           3581          62437          33776           7695         172267          12522           3610          25746        2689275 
  З них:                                                                                                                                                                                                                                         

15.1 чутливў до змўни                    58807         222354         543020         776424         154876           3559          62181          32998           7635         171377            208           3610              0        2037049 
    процентно· ставки                                                                                                                                                                                                                            

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 



┌───┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ N │         Назва           │                                                                                                   Строк погашення                                                                                               │ 
│з/п│       показника         ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤ 
│   │                         │  на вимогу   │вўд 2 до 7днўв│вўд 8 до 31дня│  вўд 32 до   │  вўд 93 до   │  вўд 184 до  │  вўд 275 до  │  вўд 366 до  │ вўд 549 днўв │ понад 2 роки │ понад 3 роки │ понад 5 рокўв│  понад 10    │    усього    │ 
│   │                         │              │              │              │   92 днўв    │   183 днўв   │   274 днўв   │365(366) днўв │   548 днўв   │   до 2 рокўв │  до 3 рокўв  │  до 5 рокўв  │  до 10 рокўв │   рокўв      │              │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
│ 1 │           2             │       3      │      4       │      5       │       6      │       7      │       8      │       9      │      10      │      11      │      12      │      13      │      14      │      15      │      16      │ 
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
17 Кошти iнших банкiв у т.числi         494615          75787          10006              0              0         201198         121272              0              0              0              0              0              0         902878 
17.1 Кошти на вимогу                    15015              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          15015 
17.6 Кредити овернайт                  479600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         479600 
17.9 Короткостроковi кредити                0          75500          10000              0              0         200515         121200              0              0              0              0              0              0         407215 
17.11 Нарахованў витрати за                 0            287              6              0              0            683             72              0              0              0              0              0              0           1047 
      коштами ўнших банкўв                                                                                                                                                                                                                       

19 Кошти суб'їктўв господарю-           588266         107038         655796          54468              0           5184              0              0              0              0              0              0              0        1410752 
  вання, у тому числў:                                                                                                                                                                                                                           
19.1 Кошти суб'їктўв господа-          588266              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         588266 
     рювання на вимогу                                                                                                                                                                                                                           
19.2 Короткостроковi вклади                 0         106950         653521          53690              0           5000              0              0              0              0              0              0              0         819161 
     (депозити) суб'їктiв                                                                                                                                                                                                                        
     господарювання                                                                                                                                                                                                                              
19.4 Нарахованў витрати за                  0             88           2275            778              0            184              0              0              0              0              0              0              0           3325 
     коштами суб'їктўв                                                                                                                                                                                                                           
     господарювання                                                                                                                                                                                                                              

20 Кошти фўзичних осўб,                   3493              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           3493 
  у тому числў:                                                                                                                                                                                                                                  
20.1 Кошти фўзичних осўб на              3493              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           3493 
     вимогу                                                                                                                                                                                                                                      

21 Кошти небанкўвських фiнан-             8104              0              3           9702              0              0              0              0              0              0              0              0              0          17809 
  сових установ, у тому числў                                                                                                                                                                                                                    
21.1 На вимогу                           8104              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0           8104 
21.2 Короткостроковў вклади                 0              0              0           9695              0              0              0              0              0              0              0              0              0           9695 
   (депозити) небанкўвських                                                                                                                                                                                                                      
    фiнансових установ                                                                                                                                                                                                                           
21.4 Нарахованў витрати за                  0              0              3              7              0              0              0              0              0              0              0              0              0             10 
     коштами небанкўвських                                                                                                                                                                                                                       
     фiнансових установ                                                                                                                                                                                                                          

24 Субординований борг банку                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          45605              0          45605 
  у тому числў:                                                                                                                                                                                                                                  
24.1 Субординований борг банку              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          45450              0          45450 
24.2 Нарахованў витрати за                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            155              0            155 
     субординованим боргом                                                                                                                                                                                                                       

25 Кредиторська заборгованiсть             505              0              2           3000              0              0              0              0              0              0              0              0              0           3507 
26 Ўншў нарахованў витрати                   0              0             15              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0             15 
28 Кредитовў суми до з'ясування              0            651              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            651 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
30 Усього зобов'язань (II)             1094982         183476         665822          67170              0         206382         121272              0              0              0              0          45605              0        2384709 
  З них:                                                                                                                                                                                                                                         

30.1 Чутливў до змўни                   479600         182450         663521          63385              0         205515         121200              0              0              0              0          45450              0        1761121 
     процентно· ставки                                                                                                                                                                                                                           

31 Невўдповўднўсть (I)-(II)            -437636          39293        -119245         714691         159089        -202801         -58835          33776           7695         172267          12522         -41995          25746         304566 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
32 Капўтал банку                             0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         256413         256413 
33 Усього пасивўв (III)                1094982         183476         665822          67170              0         206382         121272              0              0              0              0          45605         256413        2641122 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        
34 Невўдповўднўсть (I)-(III)           -437636          39293        -119245         714691         159089        -202801         -58835          33776           7695         172267          12522         -41995        -230667          48153 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
35 Зобов'язання за всiма видами              0              3           7642          54620            758           1133            415          19658              0           1293          33061              0              0         118593 
  гарантiй та з кредитування,                                                                                                                                                                                                                    

36 Непокритi акредитиви                     84              0              0            137          11130              0          42153              0              0              0              0              0              0          53504 
37 Вимоги щодо андеррайтингу                 0          30197              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          30197 
 цiнних паперiв, строкових                                                                                                                                                                                                                       
 фiнансових iнструментiв,крiм                                                                                                                                                                                                                    
 iнструментiв валютного обмiну                                                                                                                                                                                                                   

38 Усього позабалансовў                     84          30211           7642          54758          11888           1133          42567          19658              0           1293          33061              0              0         202294 
  зобов'язання (IV)                                                                                                                                                                                                                              

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
39 Невiдповiднiсть (I)-(II+IV)         -437720           9082        -126887         659933         147201        -203934        -101402          14119           7695         170975         -20539         -41995          25746         102271 
40 Невiдповiднiсть (I)-(III+IV)        -437720           9082        -126887         659933         147201        -203934        -101402          14119           7695         170975         -20539         -41995        -230667        -154139 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 



  
 

  
 

 Примітка  34. Процентний ризик 
 АКБ "Сітібанк (Україна)"      (%) 
 
      Рядок              Найменування статті                                                                    UAH                  USD          EUR              RUB 
    ________________________________________________________________________________________  
   Таблиця 34.1. Середньозважена процентна ставка 
         за деякими активами та зобов'язаннями за 2007 рік                                          
 АКТИВИ                                                                      
 1.      Кошти в Національному банку України    та готівкові кошти банку                            
 2.      Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються             4.3969       
          Національним банком України, і цінні папери                        
          емітовані Національним банком України                              
 3.      Кошти в інших банках                                             9.7774 3.3638     
 4.      Цінні папери в торговому портфелі банку                                  
 5.      Цінні папери в портфелі банку на продаж                                   
 6.      Кредити  та заборгованiсть клiєнтiв                              8.4407 6.8023 6.8887   
 7.      Цінні папери в портфелі банку до погашення                               
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                                
 8.    Кошти банкiв                                                            7.2134 4.0807 4.2713   
 8.1.   У тому числі кредити,  які отримані від                                   
          Національного банку України                                        
 9.      Кошти клієнтів                                                   1.8000 0.6481 0.4246   
 10.    Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                          
 11.    Боргові цінні папери, емітовані банком                                    
    Таблиця 34.2. Середньозважена процентна ставка 
          за деякими активами та зобов'язаннями за 2006 рік    
 АКТИВИ                                                                      
 1.      Грошові кошти та залишки                                                 
          Національному банку України                                        
 2.      Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються             8.9613       
          Національним банком України, і цінні папери                        
          емітовані Національним банком України                              
 3.      Кошти в інших банках                                              5.4300 4.9700                  2.8100           3.1320 
   
 4.      Цінні папери в торговому портфелі банку                                                13.0000                    
 5.      Цінні папери в портфелі банку на продаж                                  
 6.      Кредити  та заборгованiсть клiєнтiв                               7.4000 6.8500 6.0900   
 7.      Цінні папери в портфелі банку до погашення                               
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                                
 8.    Кошти банкiв                                                        2.3400 4.6300 3.1800                 2.3600 
 8.1.   У тому числі кредити,  які отримані від     Національного банку України     3.7771                    3.7072            0.5086                
 9.      Кошти клієнтів                                                                                         3.9800                    3.9800            2.1200   
 10.    Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком                          
 11.    Боргові цінні папери, емітовані банком          
   
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



  
 

  
 
 
 

Примітка  35. Операції  пов'язаних сторін 
АКБ "Сітібанк (Україна)" 

 
  
 (тис.грн) 

    Найменування статті За 2007 рік За 2006 рік 
1. Кредити, що надані банком (загальна сума) 2 195 503 1 688 419 
2. Кредити, що надані пов'язаним сторонам, у тому числі 4 643 1 454 
2.1. Кредити, надані юридичним особам 0 0 
2.2. Кредити, надані фізичним особам 4 643 1 454 
3. Кредити на кінець року, що надані пов'язаним сторонам 4 643 1 454 

4. Середньозважена процентна ставка, за кредитами, що 
надані банком 8.44 7.06 

5. Середньозважена процентна ставка, за кредитами, що 
надані пов'язаним сторонам 3.00 3.00 

6. Прострочені кредити, що надані пов'язаним сторонам, на 
кінець року 0 0 

7. Депозити, що залучені банком (загальна сума) 362 173 828 856 

8. Депозити, що залучені від повязаних сторін, 
у тому числі: 0 0 

8.1. Депозити, залучені від фізичних осіб 0 0 
8.2. Депозити, залучені від юридичних осіб 0 0 

9. Депозити, що залучені від пов'язаних сторін, на кінець 
року 0 0 

10. Середньозважена процентна ставка за депозитами, що 
залучені банком 1.8 3.98 

11. Середньозважена процентна ставка за депозитами, що 
залучені від пов'язаних сторін 0 0 

12. Гарантії, отримані банком 0 0 
13. Гарантії, надані банком 0 0 
14. Суми дебіторської заборгованості 0 0 
15. Суми кредиторської заборгованості 32 55 
16. Орендні платежі отримані 0 0 
17. Орендні платежі сплачені 0 0 
18. Операції з цінними паперами, що придбані 0 0 
19. Операції з цінними паперами, що реалізовані (продані) 0 0 

 
  
 


