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 Примітка 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
      (у тисячах гривень)    
      Активи    
     1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 936,547 733,226 
 Кошти обов’язкових резервів Банку в 

Національному банку України, що обліковуються 
на окремому рахунку 4 59,660 37,964 

2 Торгові цінні папери  5 1,068,710 551,863 
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 6 20,063 - 

4 Кошти в інших банках 7 3,853 82,233 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 2,136,141 2,156,522 
6 Цінні папери в портфелі Банку на продаж 9 1,244,941 2,067,520 
7 Цінні папери в портфелі Банку до погашення  - - 
8 Інвестиції в асоційовані компанії  - - 
9 Інвестиційна нерухомість  - - 
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток  60,515 96,698 
11 Відстрочений податковий актив  - - 
12 Гудвіл  - - 
13 Основні засоби та нематеріальні активи 10 36,784 38,794 
14 Інші фінансові активи 11 641 3,338 
15 Інші активи 12 6,401 3,902 
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та 

активи групи вибуття  - - 
   

  

17 Усього активів  5,574,256 5,772,060 
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 Примітка 2011 2010 
      (у тисячах гривень)    
     1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  270,518 322,484 
   

  

1.1 Процентні доходи 20 375,937 397,819 
1.2 Процентні витрати 20 (105,419) (75,335) 
   

  

2 Комісійні доходи 21 39,641 29,139 
3 Комісійні витрати 21 (11,064) (9,458) 
4 Результат від торгових операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі Банку  38,681 21,721 
5 Результат від операцій з хеджування  - - 
6 Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, які обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах  15,173 - 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою  163,972 163,049 
8 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова  - - 

9 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова  - - 

10 Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості  - - 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти  (643) (39,855) 
12 Резерви під заборгованість за кредитами 8 72,963 (51,194) 
13 Знецінення цінних паперів у портфелі Банку на 

продаж  - - 
 Резерви за активами, крім заборгованості за кредитами  920 (12,089) 
14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

Банку на продаж  47,620 64,134 
15 Знецінення цінних паперів у портфелі Банку до 

погашення  - - 
16 Резерви за зобов'язаннями  2,982 - 
17 Інші операційні доходи 22 6,364 3,117 
18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення 

заборгованості  - - 
19 Адміністративні та інші операційні витрати 23 (113,308) (88,606) 
20 Дохід від участі в капіталі  - - 
   

  

21 Прибуток/(збиток) до оподаткування  533,819 402,442 
   

  

22 Витрати на податок на прибуток 24 (124,603) (100,308) 
   

  

23 Прибуток/(збиток) після оподаткування  409,216 302,134 
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу 

довгострокових активів, призначених для продажу  - - 
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 Примітка 2011 2010 
     
 (у тисячах гривень)    
     
 Грошові кошти від операційної діяльності:    
1 Процентні доходи, що отримані   362,891 385,393 
2 Процентні витрати, що сплачені  (105,698) (76,362) 
3 Комісійні доходи, що отримані   39,641 29,139 
4 Комісійні витрати, що сплачені  (11,064) (9,458) 
5 Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними 

паперами 
 

60,067 18,225 
6 Доходи, що отримані за операціями з фінансовими 

похідними інструментами  - - 
7 Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою  163,972 163,049 
8 Інші отримані операційні доходи  6,364 2,542 
9 Виплати на утримання персоналу  (36,069) (39,919) 
10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати  (90,979) (43,506) 
11 Сплачений податок на прибуток  (66,016) (145,867) 
   

  

12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов'язань 

 
323,109 283,236 

   
  

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:    
 Чистий приріст коштів обов’язкових резервів Банку в 

Національному банку України, що обліковуються на 
окремому рахунку 

 

(21,696) (5,345) 
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 

паперами 
 

(513,613) (536,765) 
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах 

 

(20,063) - 
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках  79,170 (10,694) 
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам 
 

113,905 83,236 
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами 
 

20,150 (719) 
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  (2,499) (471) 
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами банків  (266,167) 514,605 
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  (8,682) 1,121,966 
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані Банком 
 

- - 
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов'язаннями 
 

(13,002) 9,277 
 Чисте (зниження)/приріст за іншими зобов’язаннями  430 457 
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання  - - 
   

  

24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/(використані в операційній діяльності) 

 
(308,958) 1,458,783 

   
  

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності:    
25 Придбання цінних паперів у портфелі Банку на продаж  (4,726,293) (9,167,145) 
26 Продаж та погашення цінних паперів у портфелі Банку на 

продаж 
 

5,531,066 8,117,427 
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 Примітка 2011 2010 
     
 (у тисячах гривень)    
     
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
 

- - 
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення 
 

- - 
29 Придбання основних засобів  (1,981) (4,272) 
30 Дохід від реалізації основних засобів  182 99 
31 Дивіденди отримані  - - 
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
 

- - 
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

виплачених грошових коштів 
 

- - 
34 Придбання асоційованих компаній  - - 
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній  - - 
36 Придбання інвестиційної нерухомості  - - 
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості  - - 
38 Придбання нематеріальних активів  - - 
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів  - - 
   

  

40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 
діяльності/ (використані в інвестиційній 
діяльності) 

 

802,974 (1,053,891) 
   

  

 Грошові кошти від фінансової діяльності:    
41 Отримані інші залучені кошти  - - 
42 Повернення інших залучених коштів  - - 
43 Отримання субординованого боргу  - - 
44 Погашення субординованого боргу  - - 
45 Емісія простих акцій  - - 
46 Емісія привілейованих акцій  - - 
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій  - - 
48 Викуп власних акцій  - - 
49 Продаж власних акцій  - - 
50 Дивіденди виплачені  (287,027) (428,879) 
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів  - - 
   

  

52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) 

 
(287,027) (428,879) 
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  Статутний 
капітал 

Резервні та 
інші фонди 

банку 

Нерозподілений 
прибуток 

Усього власного 
капіталу 

 (у тисячах гривень)     
      1 Залишок на 1 січня 2010 року 319,591 43,231 451,452 814,274 
  

    

2 Вплив переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і тлумачення, 
що забезпечують контекст, у якому 
слід читати стандарти - - - - 

  
    

3 Скоригований залишок на 1 січня 2010 
року 319,591 43,231 451,452 814,274 

  
    

4 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж: - 

23,524 - 23,524 

  
    

4.1 Результат переоцінки до їх справедливої 
вартості - 

23,524 - 23,524 

4.2 Продаж або втрати від зменшення 
корисності - - - - 

  
    

5 Основні засоби та нематеріальні активи: - - - - 
  

    

5.1 Результат переоцінки - - - - 
5.2 Реалізований результат переоцінки - - - - 
  

    

6 Результат переоцінки за операціями 
хеджування - - - - 

7 Накопичені курсові різниці - - - - 
8 Відстрочені податки - (5,023)  - (5,023) 
  

    

9 Чистий дохід/(збиток), що визнаний 
безпосередньо у складі власного 
капіталу - 

18,501  - 18,501 

  
    

10 Прибуток/(збиток) за рік -  - 302,134 302,134 
  

    

11 Усього доходів/(збитків), що визнані за 
рік - 

18,501 302,134 320,635 

  
    

 Розподіл прибутку/(збитку) до резервів 
та фондів банку - 

451,452 (451,452)  - 

  
    

12 Емісія акцій - - - - 
13 Власні акції, що викуплені в акціонерів: - - - - 
  

    

13.1 Викуплені - - - - 
13.2 Продаж - - - - 
13.3 Анулювання - - - - 
  

    

14 Об'єднання компаній - - - - 
15 Дивіденди - (428,879) - (428,879) 
  

    

16 Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 
року  

319,591 84,305 302,134 706,030 
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  Статутний 
капітал 

Резервні та інші 
фонди банку 

Нерозподілений 
прибуток 

Усього власного 
капіталу 

 (у тисячах гривень)     
      17 Залишок на 1 січня 2011 року 319,591 84,305 302,134 706,030 
  

    

17.1 Коригування/Зміна облікової політики - - - - 
17.2 Виправлення помилок - - - - 
  

    

 Скоригований залишок на 1 січня 2011 
року 

319,591 84,305 302,134 706,030 

  
    

18 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж: - 

(54,530) - (54,530) 

  
    

18.1 Результат переоцінки до їх справедливої 
вартості - 

(54,530) - (54,530) 

18.2 Продаж або втрати від зменшення 
корисності - - - - 

  
    

19 Основні засоби та нематеріальні активи: - - - - 
  

    

19.1 Результат переоцінки - - - - 
19.2 Реалізований результат переоцінки - - - - 
  

    

20 Результат переоцінки за операціями 
хеджування - - - - 

21 Накопичені курсові різниці - - - - 
22 Відстрочені податки - 11,614 - 11,614 
  

    

23 Чистий дохід/(збиток), що визнаний 
безпосередньо у складі власного 
капіталу - 

(42,916) - (42,916) 
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Загальна інформація про діяльність Банку 

Назва та місцезнаходження Банку 
Головний офіс Банку знаходиться за адресою Україна, м. Київ 03150, вул. Димитрова 
16-Г. 

Організаційно-правова форма Банку 
Публічне акціонерне товариство «Сітібанк» є юридичною особою за законодавством 
України. Банк входить в єдину банківську систему України. Банк має право придбавати від 
свого власного імені майно, майнові та немайнові права, брати на себе зобов'язання, має 
право від власного імені укладати будь-які правочини, як на території України, так і за її 
межами, якщо законами України не заборонено їх укладання чи виконання, бути позивачем, 
відповідачем і третьою особою в суді, господарському суді або будь-якому іншому суді. 

Публічне акціонерне товариство «Сітібанк» є правонаступником прав та зобов’язань 
Акціонерного комерційного банку «Сітібанк (Україна)», що був створений відповідно 
до установчого договору про створення та діяльність Акціонерного комерційного банку 
«Сітібанк (Україна)», укладеного 19 березня 1998 року, та згідно рішення Акціонерів 
про створення та діяльність Банку, затвердженого Установчими Зборами, що відбулися 
31 березня 1998 року та був зареєстрований Національним банком України (надалі – 
НБУ) 11 травня 1998 року за реєстраційним номером № 274.  

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 ПАТ «Сітібанк» 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). 

Зміну найменування Акціонерного комерційного банку «Сітібанк (Україна)» на 
Публічне акціонерне товариство «Сітібанк» (повне) та ПАТ «Сітібанк» (скорочене) 
було проведено 22 жовтня 2009 року шляхом внесення запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У зв’язку з цим 2 листопада 2009 
року ПАТ «Сітібанк» отримав нову банківську ліцензію № 193 та дозвіл № 193-3. У 
зв’язку із змінами, внесеними до Закону України "Про банки і банківську діяльність", 
банківську ліцензію ПАТ «Сітібанк» було змінено на нову банківську ліцензію №193 
від 12 жовтня 2011 р., а дозвіл №193-1 було замінено на Генеральну ліцензію на 
здійснення валютних операцій №193 від 12 жовтня 2010 р.  

ПАТ «Сітібанк» має ліцензії, видані Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку (надалі – НКЦПФР), для здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку: 

Ліцензія №493442 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана 12.07.2007 р. (оновлена 
04.11.2009 р.), строк дії 12.07.2007 р. – 12.07.2012 р.; 

Ліцензія №534090 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності, видана 18.06.2010, 
строк дії 18.06.2010 р. – 18.06.2015 р.; 

Ліцензія №534091 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерської діяльності, видана 18.06.2010, 
строк дії 18.06.2010 р. – 18.06.2015 р.; 
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Ліцензія №534092 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними паперами – андерайтингу, видана 18.06.2010, строк дії 
18.06.2010 р. – 18.06.2015 р.; 

Ліцензія №534093 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними паперами – діяльності з управління цінними паперами, 
видана 18.06.2010, строк дії 18.06.2010 р. – 18.06.2015 р.; 

Звітна дата та звітний період 
Фінансова звітність Банку підготовлена станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 
2011 року. 

Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру 
Національною валютою України є гривня. Функціональною валютою та валютою 
подання є гривня. Якщо не зазначено інше, фінансова інформація представлена у 
гривнях, округлених до тисяч. 

Назва органу управління, у віданні якого перебуває Банк (найменування його 
материнської компанії) 

Публічне акціонерне товариство «Сітібанк» (надалі - Банк) є 100% дочірнім банком 
фінансової корпорації Сіті (штаб-квартира в м. Нью-Йорк, США). 

Види діяльності, яку здійснює та може здійснювати Банк 

Відповідно до Статуту, ліцензій НБУ і ліцензій НКЦПФР ПАТ «Сітібанк» здійснює 
наступні види діяльності: 

- операції з валютними цінностями; 
- емісію власних цінних паперів; 
- організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 
- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андерайтинг); 
- надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які 

передбачають їх виконання у грошовій формі; 
- придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій 

формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик 
виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); 

- лізинг; 
- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання 

цінностей та документів; 
- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних 

платіжних інструментів; 
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням 

цих карток; 
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій  
- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; 
- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої 

грошової лотереї; 
- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; 
- операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 

з інструментами грошового ринку; 
з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 



ПАТ «Сітібанк» 
Фінансова звітність 

Загальна інформація про діяльність Банку 
 

 

14 
14 

з фінансовими ф’ючерсами та опціонами; 
- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними 

та фізичними особами; 
- депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних 

паперів.  
 
ПАТ «Сітібанк» здійснює наступну діяльність на основі банківської ліцензії НБУ: 

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому 

числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних 
інструментів та зарахування коштів на них; 

- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний 
ризик. 

 
ПАТ «Сітібанк» здійснює валютні операції на підставі генеральної ліцензії НБУ: 

- неторговельні операції з валютними цінностями; 
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, 

обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну 
іноземної валюти банків; 

- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що 
здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі 
укладених банками агентських договорів з юридичними особами-
резидентами; 

- ведення рахунків клієнтів (резидентів і 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 (нерезидентах) 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; 
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком 

операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, 
обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і 
агентів]; 

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових 

послуг; 
- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових 

послуг. 
 
На підставі ліцензій, виданих НКЦПФР, ПАТ «Сітібанк» має право здійснювати такі види 
діяльності: 

- брокерську діяльність; 
- дилерську діяльність; 
- андерайтинг; 
- діяльність з управління цінними паперами; 
- депозитарну діяльність зберігача цінних паперів. 
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Стратегічна мета Банку 

Основною метою діяльності Банку є отримання прибутку через надання клієнтам банку 
повного спектру банківських послуг,  включаючи, без обмежень, банківські операції, 
пов’язані з комерційною та інвестиційною діяльністю, що може бути дозволена банкам 
у відповідності до чинного українського законодавства. 

Спеціалізація Банку 

ПАТ «Сітібанк» є універсальним банком. 

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків 

Протягом звітного року Банк не проводив реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, 
виділення або перетворення). 

Управління ризиками 

Постійний контроль за рівнем ризиків та управління ними є одним з головних завдань 
Правління Банку. Основними складовими процесу управління ризиками в Банку є: 
ідентифікація ризиків, встановлення контролів, моніторинг,  звітність та прийняття 
рішень. Основні ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик 
(який включає ризик зміни процентних ставок та курсів валют) та ризик ліквідності. 
Головним принципом політики Банку в області управління ризиками є пріоритет 
консерватизму над прибутковістю, тобто додержання мінімальної ризикованості. 

Управління ризиками в ПАТ «Сітібанк» здійснюють: Кредитний комітет (кредитний 
ризик), Комітет з управління активами і пасивами (ризик ліквідності, процентний та 
валютний ризики, моніторинг ринкової ситуації та контроль ринкового ризику), Комітет 
з бізнес ризиків, комплаєнсу та контролю (операційний ризик та інші загальні ризики), 
Тарифний Комітет (визначення діючих тарифів по комісійним операціям та 
веденню поточних рахунків клієнтів). Контроль за ризиками здійснюється службами 
Банку (Казначейством, Фінансовим Департаментом, Відділом Операційного контролю 
та ін.).  

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 
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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 в межах  встановлених лімітів. 

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

Процес ідентифікації полягає у визначені та оцінці ризиків.  Банком визначено наступні 
основні групи ризиків: стратегічний ризик (в т.ч. репутації), юридичний ризик (в т.ч. 
ризик відповідності нормативним та корпоративним вимогам), кредитний ризик, ризик 
країни, ринкові ризики (в т.ч. ліквідності, процентних ставок та курсів валют), 
операційний ризик, системний (технологічний) ризик (притаманний інформаційним та 
технологічним системам). 

Керівництво Банку (Комітет з бізнес-ризиків, комплаєнсу та контролю) складає карту 
ризиків (відповідність окремого ризику ідентифікованого для Банку, окремій групі 
ризиків). Процес ідентифікації ризиків далі 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, контролі в інформаційно-технологічної сфері 
(автоматизовані та програмні), організаційний та адміністративний нагляд. Крім того, 
контролі підрозділяються на превентивні та подальші. 

В Банку запроваджено процеси щодо отримання керівництвом необхідної інформації 
для оперативного прийняття рішень щодо управляння ризиками та налагоджені шляхи 
передачі такої інформації і рішень між різними рівнями системи. 

Участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 

Станом на кінець 2011 року ПАТ «Сітібанк» є учасником Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб (свідоцтво №130 видане 23.11.2009; дата реєстрації 28.11.2000, 
реєстраційний номер 140). Переведення Банку до статусу тимчасового учасника не 
відбувалося. 
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Платоспроможність Банку 
Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) Н2 станом на 31 
грудня 2011 року становить – 31.92% (31 грудня 2010 року: 35.19%) (граничне значення 
– не менше 10%), норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів Н3 – 13.78% (31 грудня 2010 року: 11.88%) (граничне значення – не 
менше 9%). 

Припинення окремих видів банківських операцій 
Протягом звітного періоду Банк не здійснював припинення або ліквідацію окремих 
видів банківських операцій. 

Обмеження щодо володіння активами 
Банк не має обмежень щодо володіння активами. 

Корпоративне управління 
У відповідності до чинного законодавства України органами управління та контролю 
ПАТ «Сітібанк» є Загальні Збори Акціонерів, Наглядова Рада, Правління, Ревізійна 
Комісія та департамент внутрішнього аудиту. 

Основними функціями Загальних Зборів Акціонерів є визначення напрямків діяльності 
ПАТ «Сітібанк», внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Сітібанк», обрання та 
припинення повноважень членів Наглядової Ради, прийняття рішень про ліквідацію та 
реорганізацію ПАТ «Сітібанк», розподіл прибутку і збитків та всі інші питання, 
вирішення яких віднесено чинним законодавством до виключної компетенції Загальних 
Зборів Акціонерів. Загальні Збори Акціонерів можуть делегувати частину своїх 
повноважень Наглядовій Раді або Правлінню за винятком питань, що входять до 
виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів. Загальні Збори Акціонерів 
проводяться не рідше одного разу на рік. Акціонер може бути присутнім на засіданні 
особисто або через своїх представників. 

Наглядова Рада здійснює захист прав акціонерів ПАТ «Сітібанк», і в межах 
компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом ПАТ «Сітібанк», 
контролює та регулює діяльність Правління ПАТ «Сітібанк», узгоджує стратегічні 
проекти та щорічні плани, а також приймає рішення з питань, віднесених чинним 
законодавством до виключної компетенції Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради 
проводяться не рідше одного разу на квартал. 
 
Правління – це виконавчий орган, що керує поточною діяльністю Банку. Правління 
підзвітне Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді Банку та організовує 
виконання їх рішень. 
 
Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління 
проводиться по мірі необхідності, їх проводить Голова Правління. 

Ревізійна комісія створюється Загальними Зборами Акціонерів для цілей контролю за 
фінансово-господарською діяльністю Банку.  

Департамент внутрішнього аудиту ПАТ «Сітібанк» виконує функції нагляду за 
поточною діяльністю Банку, контролю за дотриманням законів, нормативно-правових 
документів, актів Національного банку України,  перевіряє результати поточної 
фінансової діяльності Банку. 
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Для здійснення поточної діяльності  та управління ризиками в ПАТ «Сітібанк» створені 
наступні комітети: 

- Комітет з бізнес ризиків, комплаєнсу та контролю; 

- Комітет з управління активами та пасивами;  

- Кредитний Комітет; 

- Тарифний Комітет. 

Частка керівництва в акціях 
Станом на 31 грудня 2011 р. та 31 грудня 2010 р. керівництво Банку не володіє акціями 
Банку. 

Перелік акціонерів, що мають істотну участь у Банку представлений таким чином: 

 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
 % % 
Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн («СОІК») 67% 67% 
Сітікорп Лізінг Інтернешнл, Інк («СЛІ») 33% 33% 
 

  

Усього 100% 100% 
 

  

Іноземні інвестори та їх частка в статутному капіталі 
Іноземні інвестори володіють 100% статутного капіталу Банку станом на 31 грудня 2011 
та 31 грудня 2010 років. 
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1 Облікова політика 

Основна діяльність 
Банк при здійсненні банківської діяльності керується чинним законодавством України, 
зокрема Законами України: «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські 
товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», Цивільним кодексом України, 
Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також 
нормативно-правовими актами України, в тому числі нормативно-правовими актами 
Національного банку України. 

Основи облікової політики та складання звітності 
Облікова політика Банку визначається відповідно до нормативно-правових актів 
Національного банку України щодо складання та оприлюднення фінансової звітності 
банків України. 

При здійсненні бухгалтерського обліку Банк керується принципами достовірності, 
повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, 
безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності. 

У межах чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України, 
Положення про облікову політику Банку визначає основні принципи ведення 
бухгалтерського обліку і формування статей звітності, єдині методи оцінки активів, 
зобов'язань та інших статей балансу банку, порядок нарахування доходів банку за 
кожним фінансовим інструментом, віднесення їх на рахунки прострочених, критерії 
визнання активів безнадійними до отримання, порядок створення та використання 
спеціальних резервів (порядок списання за рахунок резервів безнадійної 
заборгованості), вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій. 

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і 
зобов’язання банку оприбутковуються та обліковуються за вартістю їх придбання чи 
виникнення, справедливою (ринковою) вартістю. 

Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні) активів 
для оприбуткування їх вартості за балансом, банк використовує різні методи 
приведення вартості активів у відповідність до їх реального стану: нарахування доходів 
і витрат з дотриманням їх відповідності, формування спеціальних банківських резервів, 
переоцінка активів до їх справедливої вартості, амортизація необоротних активів тощо. 

Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Інструкції «Про складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої постановою 
Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року №480, облікової 
політики Банку за принципом історичної вартості, за винятком цінних паперів в 
портфелі банку на продаж та торгових цінних паперів, які обліковуються за 
справедливою вартістю. 

Консолідована фінансова звітність 
Банк не складає консолідовану фінансову звітність так як Банк не володіє (не має 
участі) дочірніми та асоційованими компаніями. 
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Первісне визнання фінансових інструментів 
Первісне визнання фінансових інструментів Банк здійснює наступним чином: 

а) фінансовий актив за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки в прибутку 
або збитку (цінні папери в торговому портфелі, валюто-обмінні операції за 
форвардними контрактами): первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати 
на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання; 

б) інвестиції, утримувані до погашення (цінні папери в портфелі банку до погашення): 
первісно оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання; 

в) фінансові активи, доступні для продажу (цінні папери в портфелі банку на продаж): 
первісно оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання; 

г) позики та дебіторська заборгованість (кредити): Банк оцінює надані (отримані) 
кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за 
справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію. 

Після первісного визнання фінансові активи, що є активами, оцінюються  за 
справедливою вартістю, без яких-небудь  відрахувань видатків на здійснення операцій, 
які можуть бути понесені при продажу або іншому вибутті, за винятком: 

- кредитів і дебіторської заборгованості, які оцінюються за амортизованою 
вартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки; 

- інвестицій, утримуваних до погашення, які оцінюються за амортизованою 
вартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки; 

- інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ціни котирування на активному 
ринку і справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Такі 
фінансові інструменти оцінюються за вартістю придбання за винятком збитків 
від знецінення. 

Всі фінансові зобов'язання, крім тих, які були визначені як фінансові зобов'язання за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, і 
фінансових  зобов'язань, що виникають у випадку, коли передача фінансового активу, 
відображеного в обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям припинення 
визнання, оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Премії й дисконти, у тому числі первісні видатки на здійснення 
операцій, включаються в балансову вартість відповідного інструменту й амортизуються 
за методом ефективної ставки відсотка за цим інструментом. 

Торгові цінні папери 
Цінні папери, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. 

Справедлива вартість цінних паперів визначається за даними останнього у звітному 
періоді офіційного котирування на організаційно оформленому ринку (найкраща ціна 
купівлі). 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 у інформаційно-торгівельних системах Reuters та Bloomberg. 
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Банк переоцінює цінні папери у торговому портфелі щоденно. 

Кредити та заборгованість клієнтів 
Банк оцінює кредити після первісного визнання за амортизованою собівартістю з 
використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та 
амортизації дисконту (премії). 

Банк уключає витрати на операцію, що безпосередньо пов'язані з визнанням 
фінансового інструменту, у суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.  

Банк амортизує дисконт (премію) протягом строку дії фінансового інструменту із 
застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю 
амортизована на дату погашення (повернення) кредиту (депозиту). 

Ефективна ставка відсотка  не застосовується до фінансового інструменту в таких 
випадках: 

1) якщо строк його користування до одного року; 

2) якщо рівень відхилення ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами 
від номінальної процентної ставки є несуттєвим; 

3) якщо величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до 
вартості фінансового інструменту, не більше 1 % від суми номіналу (у випадку 
кредитних ліній – першого траншу). В цьому випадку така сума дисконту або премії 
відноситься на проценті доходи (витрати)  під час визнання такого фінансового 
інструменту. 

У перерахованих вище перших двох випадках використовується прямолінійний метод, 
за яким амортизація премії або дисконту здійснюється рівномірно протягом терміну дії 
фінансового інструменту незалежно від зміни суми цього інструменту. 

Банк визнає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між 
справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю 
договору в кореспонденції з рахунками премії (дисконту), якщо під час первісного 
визнання він визначає вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова.  

Банк визначає справедливу вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання 
шляхом дисконтування всіх очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням 
ринкової процентної ставки щодо подібного фінансового інструменту. 

Банк здійснює аналіз об'єктивних доказів, що свідчать про зменшення корисності 
фінансового активу (наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) або групи 
фінансових активів, на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення корисності, якщо є 
об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових 
активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і 
впливають на величину чи строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від 
використання фінансового активу або групи фінансових активів. 

Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу, 
можуть бути:  

- фінансові труднощі позичальника;  

- порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати процентів 
або основної суми боргу);  

- висока ймовірність банкрутства або фінансової реорганізації позичальника;  

- надання Банком пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов'язаних з 
фінансовими труднощами позичальника, які б Банк не розглядав за інших умов;  
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- зникнення активного ринку для фінансового активу.  

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики Банк здійснює класифікацію 
кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану 
позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з 
урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами класифікації 
кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: «стандартна», 
«під контролем», «субстандартна», «сумнівна» чи «безнадійна». 

Банк здійснює операції з випуску гарантій та випуску/підтвердження документарних 
акредитивів. За зазначеними операціями формується резерв згідно вимог НБУ щодо 
формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями. 

Цінні папери у портфелі банку на продаж 
Цінні папери в портфелі Банку на продаж обліковуються за одним з таких варіантів: 

- за справедливою вартістю;  

- за собівартістю з урахуванням списання внаслідок зменшення корисності для 
акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, справедливу вартість 
яких достовірно визначити неможливо. 

Правила визначення справедливої вартості застосовуються такі ж самі, як і для торгових 
цінних паперів. 

Переоцінка до справедливої вартості здійснюється щоденно з відображенням 
результатів у складі капіталу Банку. 

Банк не має цінних паперів, які продані та куплені за договорами репо, станом на кінець 
дня 31 грудня 2011 та 2010 років. 

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 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. 

Інвестиційна нерухомість 
Станом на кінець дня 31 грудня 2011 та 2010 років Банк не має об’єктів інвестиційної 
нерухомості. 

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 Банк класифікує основні засоби за такими групами:  
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а) основні засоби: 

-  земельні ділянки; 

-  будівлі, споруди та передавальні пристрої; 

-  машини та обладнання; 

-  інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

-  транспортні засоби; 

 -  інші основні засоби. 

б) інші необоротні матеріальні активи; 

в) незавершені капітальні вкладення в основні засоби. 

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 накопиченого зносу та 
накопичених збитків від зменшення корисності. 

Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат:  

- суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) 
та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);  

- реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у 
зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;  

- суми ввізного мита;  

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо 
вони не відшкодовуються банку);  

- витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів;  

- витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;  

- інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у 
якому вони придатні для використання за призначенням. 

Банк не здійснює облік за переоціненою вартістю. 

Аналітичний облік основних засобів та нарахованого зносу здійснюється в розрізі: 

- груп, передбачених наведеною вище інструкцією; 

- основних засобів, що використовуються в банківській діяльності  та наданих в 
оперативний лізинг. 

Для основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування зносу 
щомісячно. 
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Норми нарахування зносу та строки корисного використання встановлюються наступні: 

Групи основних засобів Норма нарахування 
зносу, за рік 

Строк використання, 
років 

   Земельні ділянки Не має строку корисного використання 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 2% 50 
Машини та обладнання: 20% 5 
- телекомунікаційне обладнання та системи 
зв’язку 

20% 5 

-   комп’ютери та комп’ютерне обладнання 33.3% 3 
Транспортні засоби 25% 4 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 25% 4 
Інші основні засоби 25% 4 
Інші необоротні матеріальні активи 100% 1 

В разі збільшення вартості основного засобу внаслідок його поліпшення вартість такого 
збільшення підлягає нарахуванню зносу 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). 

Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи оприбутковуються на баланс за первісною (історичною) вартістю. 
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання 
(з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають 
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та 
доведенням до стану, придатного для використання за призначенням. Після первісного 
визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за первісною вартістю 
(собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
зменшення корисності. 

Банк не здійснює облік за переоціненою вартістю. 

Амортизація нематеріальних активів проводиться щомісяця за прямолінійним методом. 

Строк корисного використання та ліквідаційна вартість визначається при придбанні 
(створенні) нематеріального активу. 

Для нематеріальних активів встановлюються норми амортизації та строки корисного  
використання від 2 до 5 років. 

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 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). 
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Оперативний лізинг (оренда) 
Банк здійснює операції з надання основних засобів в оперативний лізинг, а саме частини 
будівлі Банку.  

Банк класифікує оренду для визначення операцій як оперативний лізинг (оренда), якщо 
ні один з нижче наведених критеріїв, окремо або в поєднанні, не виконуються:  

- наприкінці строку дії лізингу (оренди) право власності або інші речові права на актив 
переходять до лізингоодержувача;  

- лізингоодержувач має право на купівлю цього активу за ціною, яка значно нижча від 
справедливої вартості на дату реалізації цього права, а на початку строку лізингу 
(оренди) є обґрунтована впевненість у тому, що це право буде реалізовано;  

- строк дії лізингу (оренди) становить більшу частину строку корисного використання 
активу навіть за умови, що право власності не передаватиметься;  

- на початку строку дії лізингу (оренди) теперішня вартість мінімальних лізингових 
(орендних) платежів має бути не меншою, ніж справедлива вартість активу, переданого 
в лізинг (оренду);  

 - активи, передані в лізинг (оренду), мають спеціалізований характер, тобто лише 
лізингоодержувач може користуватися ними без суттєвих модифікацій. 

За оперативним лізингом (орендою) активи відображаються на балансі лізингодавця. 

Фінансовий лізинг (оренда) 
Банк не здійснював операції з надання активів у фінансовий лізинг (оренду). 

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 
Банк не мав активів, класифікованих як довгострокові активи, призначені для продажу, 
та активи групи вибуття. 

Припинена діяльність 
Банк не мав припиненої діяльності, а саме ліквідованого або визнаного як утримуваний 
для продажу компоненту підприємства, який являє собою:  

- відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства;  

- частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту 
діяльності підприємства;  

- дочірнє підприємство, що було придбане винятково з метою його перепродажу.  

Похідні фінансові інструменти 
Облік операцій з похідними фінансовими інструментами Банк здійснює відповідно до 
вимог “Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими 
інструментами в банках України”, затвердженої Постановою Правління НБУ №309 від 
31.08.2007 р. 

Обмінні операції типу “форвард” обліковуються на позабалансі за курсом на дату 
операції. Переоцінка таких операцій у торговому портфелі до дати розрахунків 
виконується щоденно та відображається у балансі (окремо активи та зобов’язання) 
проти валютообмінного курсу “форвард”, що розраховується за формулою: 
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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 (%). 

На дату розрахунку зазначена переоцінка списується та визначається торговий 
результат як за звичайною валютообмінною операцією. 

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 активів 
та податкових зобов'язань ”, затвердженої постановою Правління НБУ від 17.03.2009 р. 
№ 140. 

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 станом на кінець звітного 
року з урахуванням діючої ставки податку на прибуток. 

Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу за всіма 
тимчасовими різницями між сумами активів та зобов`язань, які використовуються для 
цілей фінансової звітності, та сумами, які використовуються для цілей оподаткування. 
Відстрочений податковий актив визнається, якщо очікується отримання в майбутньому 
оподаткованого прибутку, по відношенню до якого можуть бути використані 
невикористані податкові збитки та відстрочені податкові активи.  

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

- Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (процентні витрати, 
штрафи і пені, витрати на утримання автомобілів, представницькі витрати, витрати на 
спонсорство і благодійність, витрати на іноземних громадян, витрати за послугами з 
офшорів, витрати на утримання персоналу, інші); 

- Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку (поліпшення 
основних засобів, пенсійний збір з придбання автомобілів, резерви за кредитними 
операціями); 

- Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються 
(не належать) до облікового прибутку (збитку) (доходи майбутніх періодів); 

- Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в 
бухгалтерському обліку (операції з цінними паперами, переоцінка валютообмінних 
контрактів за умовами спот та форвард, резерви за кредитними операціями). 

- Амортизаційні відрахування (різні методи для цілей податкового та фінансового 
обліку); 

- Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази 
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оподаткування (виправлення помилок). 

Власні акції, викуплені в акціонерів 
Банк не здійснював операції з викупу власних акцій в акціонерів. 

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. 

Доходи і витрати визнаються за таких умов:  

- визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями банку;  

- фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути 
точно визначений.  

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її 
учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного 
законодавства України. Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності 
(операційної, інвестиційної, фінансової) банку. Критерії визнання доходу і витрат 
застосовуються окремо до кожної операції банку. Кожний вид доходу і витрат 
відображається в бухгалтерському обліку окремо.  

У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у 
вигляді процентів, роялті та дивідендів. Проценти визнаються у тому звітному періоді, 
до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку 
користування відповідними активами. Роялті визнаються за принципом нарахування 
згідно з економічним змістом відповідної угоди. Дивіденди визнаються у разі 
встановлення прав на отримання платежу. Умовою визнання процентів і роялті є 
імовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений 
дохід.  

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за 
наявності таких умов:  

- покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи;  

- банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;  

- сума доходу може бути достовірно визначена;  

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід 
банку;  

- витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.  

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та 
відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають 
відшкодуванню. 

Доходи визнаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які 
отримані або підлягають отриманню. У разі відстрочення платежу, унаслідок чого 
виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів 
або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за надані послуги та інші активи, така 
різниця визнається доходом у вигляді процентів.  

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за 
призначенням та мають однакову справедливу вартість. Сума доходів (витрат) за 
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операціями обміну неподібними активами визначається за справедливою вартістю 
активів, послуг, що отримані (надані) або підлягають отриманню (наданню) банком, 
зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих грошових 
коштів та їх еквівалентів.  

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або підлягають 
отриманню (наданню) за операціями обміну, достовірно визначити неможливо, то дохід 
(витрати) визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових 
коштів та їх еквівалентів), що передані (отримані) за цими контрактами. Якщо актив 
забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати 
визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, амортизація) 
між відповідними звітними періодами.  

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.  

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісії за здійснений обмін 
валют, надання (отримання) консультацій тощо) можуть визнаватися без відображення 
за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у звітному 
періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються). Доходи (витрати) за 
безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове 
обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою 
електронної пошти тощо) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про 
надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом 
нарахування. Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після 
завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг 
і відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) 
здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) 
послуги. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за 
фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого 
договором результату.  

Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, 
визнаються витратами.  

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. 
Нарахування процентних доходів та витрат здійснюється: 

- на щоденній основі в автоматичному режимі; 

- в останній робочій день кожного місяця та на дату сплати процентних доходів та 
витрат вручну, якщо нарахування не здійснюється в автоматичному режимі. 

Нарахування процентних доходів та витрат в останній робочий день місяця відбувається 
за період по останній календарний день цього місяця включно. 
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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 кореспонденції 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. 

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. 
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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. 

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. 

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.  

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 дату операції на балансових 
рахунках з обліку дебіторської та кредиторської заборгованість з придбання та продажу 
іноземної валюти відповідно за курсом НБУ з визнанням торговельного результату. 
Подальша переоцінка таких операцій не здійснюється. 

Обмінні операції типу “форвард” обліковуються на відповідних позабалансових 
рахунках за курсом на дату операції. Переоцінка таких операцій у торговому портфелі 
виконується щоденно на балансові рахунки “Активи за форвардними контрактами в 
торговому портфелі банку” та “Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі 
банку” проти валютообмінного курсу “форвард”. 

У Балансі активи та зобов’язання в іноземній валюті відображені за офіційними курсами 
НБУ за станом на кінець року. 
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Для підготовки звіту використовувалися такі основні обмінні курси (за одиницю): 

Валюта 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
   Долари США 7.9898 7.9617 
Євро 10.298053 10.573138 

Взаємозалік статей активів та зобов‘язань 
У звітному році Банк не проводив взаємозалік статей активів та зобов‘язань. 

Звітність за сегментами 
Зважаючи на критерії виділення окремого сегменту, а саме: 

- якщо більша частина доходу сегменту створюється від банківської діяльності за 
межами сегмента й одночасно показники його діяльності відповідають одному з 
таких критеріїв:  

- дохід за сегментом становить 10 % або більше від загального доходу 
(уключаючи банківську діяльність у межах сегмента);  

- його фінансовий результат (прибуток або збиток) становить не менше ніж 10 % 
більшої з двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної 
суми збитку всіх сегментів;  

- активи становлять 10 % або більше від загальних активів.  

- Зовнішній дохід всіх визначених звітних сегментів має становити не менше ніж 
75 % загального доходу банку. Якщо сукупний дохід визнаних звітних сегментів 
менше такого рівня, то здійснюється виділення додаткових сегментів з метою 
досягнення зазначеного рівня доходу, навіть якщо такі додаткові сегменти не 
відповідатимуть вищезазначеним критеріям (10 % поріг). 

Банк визначив лише один сегмент діяльності – «Послуги корпоративним клієнтам». 

У зв’язку з цим Банк не здійснює розкриття інформації за сегментами, а саме не надає 
примітку «Звітні сегменти». 

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. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на рахунку в 
Національному банку України, крім коштів обов'язкових резервів, що обліковуються на 
окремому рахунку, поточні рахунки та кредити/депозити «овернайт» в інших банках. 

2 Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою 
діяльність 

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали і можуть і надалі 
впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього, 
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здійснення операцій в Україні пов’язано з ризиками, які не є характерними для інших 
ринків. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого 
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Банку. 
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок керівництва. 
Вплив таких розбіжностей на операції та фінансовий стан Банку може бути суттєвим. 
Таким чином, фінансова звітність Банку може не включати всі коригування, що 
фактично можуть бути результатом таких несприятливих умов. 

Економіка України почала поступове відновлення у 2010 після значного падіння у 2009 
році, проте все ж таки на повернення до економічного зростання потрібен ще час. 
Президентські вибори призвели до стабілізації політичної ситуації в країні. Відновлення 
стосунків з Міжнародним Валютним Фондом сприяло зниженню міжнародних 
суверенних ризиків України та стабілізації обмінного курсу гривні.  
В першому півріччі 2011 зростання ВВП було перш за все обумовлене покращенням 
міжнародної торгівлі, хоча обсяги основних об’єктів експорту знаходяться значно 
нижче передкризового рівня. Тоді як у другому півріччі економічне зростання 
відбувалося внаслідок внутрішніх факторів, а саме: а) зростання попиту з боку 
населення було спричинено зниженням рівня безробіття, частковим зростанням доходів 
та поступовим збільшенням рівня кредитування; б) зростання інвестиційного попиту з 
боку держави в рамках підготовки до Євро 2012 та частковим відновлення 
інвестиційного попиту з боку підприємств внаслідок покращення умов щодо зовнішніх 
запозичень. 
В 2011-ому році функціонування банківської системи залишалося під пильним 
контролем Національного банку України. Найважливішими тенденціями у 2011 році 
були: 
- повернення депозитів в систему: відновлення економіки, повернення впевненості в 
банківських системі та відсутність інших можливостей для інвестування сприяло 
зростанню обсягу депозитів. Внаслідок значного притоку депозитів, банки почали 
знижувати процентні ставки; 
- фінансова стабілізація: зменшення обсягу збитків банківської системи внаслідок 
зменшення обсягів формування резервів під нестандартну заборгованість. 
- незначне кредитування разом зі зростанням інвестицій в державні цінні папери. 
Кредитний портфель корпоративних клієнтів почав зростати тільки з другого півріччя, 
тоді як кредитний портфель фізичних осіб зменшився. Зниження депозитних ставок, 
зростання конкурентної боротьби за кредитного клієнта, зниження кредитного ризику, 
часткове відкриття зовнішніх боргових ринків призвели до зниження процентних ставок 
за кредитами. Натомість банки почали інвестувати значні вільні кошти в державні цінні 
папери. 

3 Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що 
забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 

В цій фінансовій звітності Банк не застосовував нові та переглянуті стандарти та 
тлумачення. 
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4 Грошові кошти та їх еквіваленти 
Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти представлена таким чином: 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Готівкові кошти 11,669 8,637 
2 Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових 

резервів, що обліковуються на окремому рахунку) 63,429 
 

117,580 
3 Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у 

банках: 
861,578 607,119 

  
  

3.1 України 1,163 2,461 
3.2 Інших країн 860,415 604,658 
  

  

4 Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох 
місяців 

- - 

5 Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") 
з іншими банками зі строком погашення до трьох 
місяців 

- - 

  
  

6 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 936,676 733,336 
  

  

7 Резерв під знецінення (129) (110) 
  

  

8 Усього грошових коштів та їх еквівалентів за мінусом 
резервів 

936,547 733,226 

  
  

У листопаді 2011 року НБУ вніс зміни до вимог щодо обов’язкового резерву. Згідно з 
вимогами НБУ, банки повинні підтримувати на окремому рахунку в НБУ 70% суми 
обов’язкового резерву, який розраховується на основі показників попереднього звітного 
періоду (попереднього місяця) (31 грудня 2010 р. - 100%). Банкам не дозволяється 
користуватися коштами, які знаходяться на такому окремому рахунку. На 31 грудня 
2011 р. решта суми обов’язкового резерву утримувалась на кореспондентському 
рахунку в НБУ і могла використовуватися для повсякденних операцій Банку. 

Оскільки на 31 грудня 2011 р. та 31 грудня 2010 р. кошти на окремому рахунку в НБУ 
не можуть використовуватися для фінансування повсякденних операцій, ці суми були 
вилучені із складу грошових коштів та їх еквівалентів у звіті про рух грошових коштів.  

Інформація про кошти обов'язкових резервів Банку, що обліковуються на окремому 
рахунку в Національному банку України представлена таким чином: 

Таблиця 4.2. Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України, що обліковуються 
на окремому рахунку 

      31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України, що обліковуються на окремому рахунку 
59,660 37,964 

  
  

2 Усього 59,660 37,964 
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Сума обов’язкового резерву станом на 31 грудня 2011 року становила 85,792 тис.грн. З 
них на окремому рахунку в Національному Банку України зберігалось 59,660 тис.грн., 
використання яких обмежене.  

Сума обов’язкового резерву станом на 31 грудня 2010 року становила 56,320 тис.грн. З 
них на окремому рахунку в Національному Банку України зберігалось 37,964 тис.грн., 
використання яких обмежене. На 31 грудня 2010 року в покриття норми обов‘язкового 
резерву було враховано цільові ОВДП випущені з метою залучення коштів для 
фінансування заходів, пов‘язаних з підготовкою і проведенням чемпіонату Європи 2012 
з футболу в Україні в сумі 33,000 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 років Банк дотримувався норми та умов зберігання 
обов‘язкового резерву. 

Інформація про рух резервів під кореспондентські рахунки та депозити в інших банках 
за рік, що закінчився 31 грудня представлена таким чином: 

Таблиця 4.2. Аналіз зміни резерву під грошові кошти та їх еквіваленти 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   

    
1 Резерв під знецінення за станом на 1 січня (110) (447) 
  

  

2 (Збільшення)/Зменшення резерву під знецінення протягом 
 

(19) 309 

3 
(Позитивна)/негативна переоцінка резервів у іноземній 

валюті протягом року  - 28 
4 Списання безнадійної заборгованості - - 
5 Переведення до активів групи вибуття - - 
6 Вибуття дочірніх компаній - - 
7 Курсові різниці за резервами - - 
  

  

8 
Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 

грудня  (129) (110) 
  

  

5 Торгові цінні папери 
Інформація про торгові цінні папери представлена таким чином: 

Таблиця 5.1. Торгові цінні папери 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Боргові цінні папери: 1,068,710 551,863 
  

  

1.1 Державні облігації 1,068,710 551,863 
1.2 Облігації місцевих позик - - 
1.3 Облігації підприємств - - 
1.4 Векселя - - 
  

  

2 Акції підприємств - - 
  

  

3 Усього торгових цінних паперів 1,068,710 551,863 
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Аналіз кредитної якості торгових цінних паперів на 31 грудня 2011 року представлено 
таким чином: 

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості торгових цінних паперів на 31 грудня 2011 року 

  Державні 
облігації 

Облігації 
місцевих 

позик 

Облігації 
підприємств 

Векселя Усього 

(у тисячах гривень)      

1 
Поточна ціна торгових цінних 

паперів (за справедливою 
вартістю): 1,068,710   - - - 1,068,710   

  
     

1.1 Державні установи та підприємства 1,068,710   - - - 1,068,710   
1.2 Органи місцевого самоврядування - - - - - 
1.3 Великі підприємства - - - - - 
1.4 Середні підприємства - - - - - 
1.5 Малі підприємства - - - - - 
  

     

2 
Торгові цінні папери, умови 

погашення яких були переглянуті 
у звітному році - - - - - 

  
     

3 Усього торгових цінних паперів за 
поточною ціною 1,068,710   - - - 1,068,710   

  
     

4 
Не погашені у визначений 

емітентом строк торгові цінні 
папери: - - - - - 

  
     

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - 

4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів - - - - - 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 до 183 

днів - - - - - 

4.4 Із затримкою платежу від 184 до 
365 днів - - - - - 

4.5 Із затримкою платежу більше ніж 
366 днів - - - - - 

  
     

5 Усього торгових цінних паперів 1,068,710   - - - 1,068,710   
  

     

6 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах 

Станом на 31 грудня 2011 року Банк обліковує на балансі активи за форвардними 
контрактами у загальній сумі 20,063 тис. грн.  
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7 Кошти в інших банках 
Інформація про кошти в інших банках представлена таким чином: 

Таблиця 7.1. Кошти в інших банках 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Депозити в інших банках: 3,892 3,877 
  

  

1.1 Короткострокові депозити зі строком погашення більше 
ніж три місяці 

3,892 3,877 

1.2 Довгострокові депозити - - 
  

  

2 Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") 
з іншими банками зі строком погашення більше ніж три 
місяці 

- - 

3 Кредити, надані іншим банкам: - 79,185 
  

  

3.1 Короткострокові - 79,185 
3.2 Довгострокові - - 
  

  

4 Усього коштів в інших банках 3,892 83,062 
  

  

5 Резерв під знецінення коштів в інших банках (39) (829) 
  

  

6 Усього коштів у банках за мінусом резервів 3,853 82,233 
  

  

Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2011 року представлено 
таким чином: 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2011 року 
 

(у тисячах гривень) 
 

  Депозити 

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу 

Кредити Усього 

1 Поточні і незнецінені:  3,892 - - 3,892 
  

    

1.1 У 20 найбільших банках України 3,892 - - 3,892 
1.2 В інших банках України  - - - - 
1.3 У великих банках країн ОЕСР  - - - - 
1.4 В інших банках країн ОЕСР  - - - - 
1.5 В інших банках  - - - - 
  

    

2 
Кошти в банках, умови яких були 

переглянуті у 2011 році - - - - 

3 Усього кредитів поточних і незнецінених  3,892 - - 3,892 
 

(продовжується) 
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Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2011 року 
 

(у тисячах гривень) 
 

(продовження) 
 

  Депозити 

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу 

Кредити Усього 

4 
Знецінені кошти, які оцінені на 

індивідуальній основі:  - - - - 

  
    

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів  - - - - 
4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  - - - - 
4.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  - - - - 

4.4 
Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів  - - - - 

4.5 
Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів  - - - - 

  
    

5 Інші кошти в інших банках  - - - - 
  

    

6 
Резерв під знецінення коштів в інших 

банках  (39) - - (39) 

  
    

7 
Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів  3,853 - - 3,853 

  
    

Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2010 року представлено 
таким чином: 

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2010 року 
 

(у тисячах гривень) 
 

  Депозити 

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу 

Кредити Усього 

1 Поточні і незнецінені:  83,062 - - 83,062 
  

    

1.1 У 20 найбільших банках України 83,062 - - 83,062 
1.2 В інших банках України  - - - - 
1.3 У великих банках країн ОЕСР  - - - - 
1.4 В інших банках країн ОЕСР  - - - - 
1.5 В інших банках  - - - - 
  

    

2 
Кошти в банках, умови яких були 

переглянуті у 2010 році - - - - 

      
3 Усього кредитів поточних і незнецінених  83,062 - - 83,062 
  

    

4 
Знецінені кошти, які оцінені на 

індивідуальній основі:  - - - - 

  
    

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів  - - - - 
4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  - - - - 
4.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  - - - - 

4.4 
Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів  - - - - 
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Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2010 року 
 

(у тисячах гривень) 
 

(продовження) 
 

  Депозити 

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу 

Кредити Усього 

4.5 
Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів  - - - - 

  
    

5 Інші кошти в інших банках  - - - - 
  

    

6 
Резерв під знецінення коштів в інших 

банках  (829) - - (829) 

  
    

7 
Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів  82,233 - - 82,233 

  
    

Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках за рік, що закінчився 31 
грудня представлена таким чином: 

Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках 
      

(у тисячах гривень) 
      

 Рух резервів  

2011 2010 
Кошти в 

інших 
банках 

Договори 
зворотного 

репо 

Кошти в 
інших 

банках 

Договори 
зворотног

о репо 

1 Резерв під знецінення за станом 
на 1 січня (829) - (722) - 

  
    

2 (Збільшення)/зменшення резерву 
під знецінення протягом року 790 - (107) - 

3 
(Позитивна)/негативна переоцінка 

резервів у іноземній валюті 
протягом року - - - - 

4 
Списання безнадійної 

заборгованості - - - - 

5 
Переведення до активів групи 

вибуття - - - - 
6 Вибуття дочірніх компаній - - - - 
  

    

7 Резерв під знецінення за станом 
на кінець дня 31 грудня (39) - (829) - 
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8 Кредити та заборгованість клієнтів 
Кредити та заборгованість клієнтів на 31 грудня представлено таким чином: 

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого 

самоврядування 
- - 

2 Кредити юридичним особам          2,142,850       2,240,387 
3 Кредити, що надані за операціями репо - - 
4 Кредити фізичним особам - підприємцям - - 
5 Іпотечні кредити фізичних осіб 52,177       48,945 
6 Споживчі кредити фізичним особам                4,788       3,827 
7 Інші кредити фізичним особам - - 
  

  

8 Усього кредитів до вирахування резерву          2,199,815       2,293,159 
  

  

9 Резерв під знецінення кредитів           ( 63,674)       (136,637) 
  

  

10 Усього кредитів за мінусом резервів 2,136,141       2,156,522 
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Аналіз зміни резервів під кредити та заборгованість клієнтів за 2011 рік представлено таким чином: 

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під кредити та заборгованість клієнтів за 2011 рік 
          

(у тисячах гривень)         
          

 Рух резервів 

Кредити, що надані 
органам державної 
влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам -

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші 
кредити 

фізичним 
особам 

Усього 

          
1 Залишок за станом на 1 січня 2011 - (136,548) - - (51) (38) - (136,637) 
  

        

2 
(Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом року - 72,987 - - (14) (10) - 72,963 

3 
(Позитивна)/негативна переоцінка 

резервів у іноземній валюті 
  

- - - - - - - - 

4 Списання безнадійної заборгованості 
   

- - - - - - - - 

5 
Переведення до активів групи 

вибуття - - - - - - - - 

6 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - - 
  

        

7 
Залишок за станом на кінець дня 

31 грудня 2011 
- (63,561) - - 

(65) (48) 
-  (63,674) 
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Аналіз зміни резервів під кредити та заборгованість клієнтів за 2010 рік представлено таким чином: 

Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під кредити та заборгованість клієнтів за 2010 рік 
          

(у тисячах гривень)         
          

 Рух резервів 

Кредити, що надані 
органам державної 
влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам -

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші 
кредити 

фізичним 
особам 

Усього 

          
1 Залишок за станом на 1 січня 2010 - (85,279) - - (133) (31) - (85,443) 
  

        

2 
(Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом року - (51,269) - - 82 (7) - (51,194) 

3 
(Позитивна)/негативна переоцінка 

резервів у іноземній валюті 
  

- - - - - - - - 

4 Списання безнадійної заборгованості 
   

- - - - - - - - 

5 
Переведення до активів групи 

вибуття - - - - - - - - 

6 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - - 
  

        

7 
Залишок за станом на кінець дня 

31 грудня 2010 
- 

(136,548) 
- - 

(51) (38) 
- 

(136,637) 
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Структура кредитів за видами економічної діяльності представлена наступним чином: 

Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 
        31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
 Сума % Сума % 
      
(у тисячах гривень)     
      
1 Виробництво 678,704 30.85 1,172,373 51.14 
2 Торгівля 1,066,998 48.51 835,007 36.41 
3 Нерухомість -  - 147,975 6.45 
4 Сільське господарство 120,353 5.47 56,030 2.44 
5 Кредити, що надані фізичним особам 56,965 2.59 52,772 2.30 
6 Державне управління та діяльність громадських організацій - - - - 
7 Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного 

управління 
- - - - 

8 Інші 276,795 12.58 29,002 1.26 
  

    

9 Усього кредитів 2,199,815 100.00 2,293,159 100.00 
  

    

Далі у таблиці наведено аналіз загальної суми кредитного портфеля за типами забезпечення на 31 грудня 2011 року: 

Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів станом на 31 грудня 2011 року 
          

(у тисячах гривень)         
 Найменування статті Кредити, що надані 

органам державної 
влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші кредити 
фізичним 

особам 

Усього 

1 Незабезпечені кредити - 691,281 - - - 2,165 - 693,446 
  

        

2 Кредити, що забезпечені: - 1,451,569 - - 52,177 2,623 - 1,506,369 
  

        

2.1 Гарантіями і 
поручительствами - 1,080,138 - - - - - 1,080,138 
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2.2 Заставою,у тому числі: - 371,431 - - 52,177 2,623 - 426,231 

2.2.1 
Нерухоме майно житлового 

призначення - - - - 44,993 - - 44,993 
2.2.2 Інше нерухоме майно - - - - - - - - 
2.2.3 Цінні папери - - - - - - - - 
2.2.4 Грошові депозити - - - - - - - - 
2.2.5 Інше майно: - 371,431 - - 7,184 2,623 - 381,238 

2.2.5.1 Виробниче обладнання - 84,894 - - - - - 84,894 
2.2.5.2 Запаси - 56,147 - - - - - 56,147 

2.2.5.3 
Майнові права на 

дебіторську заборгованість - 216,784 - - - - - 216,784 

2.2.5.4 
Майновi права на майбутнє 

нерухоме майно - - - - 2,596 - - 2,596 
2.2.5.5 Інше - 13,606 - - 4,588 2,623 - 20,817 

  
        

3 
Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів 
- 2,142,850 - - 52,177 4,788 - 2,199,815 

  
        

 

 

Далі у таблиці наведено аналіз загальної суми кредитного портфеля за типами забезпечення на 31 грудня 2010 року: 

Таблиця 8.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів станом на 31 грудня 2010 року 
          

(у тисячах гривень)         
 Найменування статті Кредити, що надані 

органам державної 
влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші кредити 
фізичним 

особам 

Усього 

1 Незабезпечені кредити - 602,784 - - 593 1,390 - 604,767 
  

        

2 Кредити, що забезпечені: - 1,637,603 - - 48,352 2,437 - 1,688,392 
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2.1 Гарантіями і 
поручительствами 

- 1,219,422 - - - - - 1,219,422 

2.2 Заставою, у тому числі: - 418,181 - - 48,352 2,437 - 468,970 

2.2.1 
Нерухоме майно житлового 

призначення 
- - - - 39,419  - - 39,419 

2.2.2 Інше нерухоме майно - 13,648 - - 7,991 - - 21,639 
2.2.3 Цінні папери - - - - - - - - 
2.2.4 Грошові депозити - - - - - - - - 
2.2.5 Інше майно: - 404,533 - - 942 2,437 - 407,912  

2.2.5.1 Виробниче обладнання - 77,149 - - - - - 77,149 
2.2.5.2 Запаси - 82,557 - - - - - 82,557 
2.2.5.3 Майнові права на 

дебіторську заборгованість 
- 129,896 - - - - - 129,896 

2.2.5.4 Майновi права на майбутнє 
нерухоме майно 

- - - - - - - - 

2.2.5.5 Інше - 114,931 - - 942 2,437 - 118,310 
  

        

3 
Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів 
- 2,240,387 - - 48,945 3,827 - 2,293,159 
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Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2011 року 
         
 (у тисячах гривень)        
 Найменування статті 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам -

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші кредити 
фізичним 

особам 
Усього 

1 Поточні та незнецінені: 352,388 - - 52,177 4,788 - 409,353 
  

       

1.1 Великі позичальники з кредитною історією більше 2 років 351,526 - - - -  351,526 
1.2 Нові великі позичальники 770 - - - - - 770 
1.3 Кредити середнім компаніям - - - - - - - 
1.4 Кредити малим компаніям 92 - - - - - 92 
1.5 Кредити фізичним особам - - - 52,177 4,788 - 56,965 
  

       

2 Кредити, умови яких протягом року були переглянуті 208,136 - - - - - 208,136 
  

       

3 Усього кредитів поточних та незнецінених: 560,524 - - 52,177 4,788 - 617,489 
  

       

4 Прострочені, але незнецінені: - - - - - - - 
  

       

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - - - 
4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - - - 
4.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - - - 
4.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів - - - - - - - 
4.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - - - - - - 
  

       

  



ПАТ «Сітібанк» 
Фінансова звітність 

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2011 року та за рік, що закінчився на цю дату 
 

 

46 

Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2011 року 
         

(продовження) 
 (у тисячах гривень)        
 Найменування статті 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам -

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші кредити 
фізичним 

особам 
Усього 

5 Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі: 355,155 - - - - - 355,155 
  

       

5.01 Без затримки платежу 352,541 - - - - - 352,541 
5.1 Із затримкою платежу до 31 днів 2,614 - - - - - 2,614 
5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - - - 
5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - - - 
5.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів - - - - - - - 
5.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - - - - - - 
  

       

6 Інші кредити (1) 1,227,171 - - - - - 1,227,171 
  

       

7 Резерв під знецінення за кредитами (63,561)  - - (65) (48) - (63,674) 
  

       

8 Усього кредитів 2,079,289 - - 52,112 4,740 - 2,136,141 
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Таблиця 8.8 Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2010 року 
         
 (у тисячах гривень)        
         
 Найменування статті 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам -

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші кредити 
фізичним 

особам 
Усього 

1 Поточні та незнецінені: 358,928 - - 48,945 3,827 - 411,700 
  

       

1.1 Великі позичальники з кредитною історією більше 
2 років 

232,404 - - - - - 232,404 

1.2 Нові великі позичальники 115,417 - - - - - 115,417 
1.3 Кредити середнім компаніям - - - - - - - 
1.4 Кредити малим компаніям 11,107 - - - - - 11,107 
1.5 Кредити фізичним особам - - - 48,945 3,827 - 52,772 
  

       

2 
Кредити, умови яких протягом року були 

переглянуті 
- - - - - - - 

  
       

3 Усього кредитів поточних та незнецінених: 358,928 - - 48,945 3,827 - 411,700 
  

       

4 Прострочені, але незнецінені: - - - - - - - 
  

       

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - - - 
4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - - - 
4.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - - - 
4.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів - - - - - - - 
4.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - - - - - - 
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Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2010 року 
         

(продовження) 
 (у тисячах гривень)        
 Найменування статті 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Кредити 
фізичним 
особам -

підприємцям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб 

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

Інші кредити 
фізичним 

особам 
Усього 

5 Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі: 791,318 - - - - - 791,318 
  

       

5.01 Без затримки платежу 655,679 - - - - - 655,679 
5.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - - - 
5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - - - 
5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - - - 
5.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 114,931 - - - - - 114,931 
5.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 20,708 - - - - - 20,708 
  

       

6 Інші кредити (1) 1,090,141 - - - - - 1,090,141 
  

       

7 Резерв під знецінення за кредитами (136,548) - - (51) (38) - (136,637) 
  

       

8 Усього кредитів 2,103,839 - - 48,894 3,789 - 2,156,522 
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(1) В групу інші включені кредити класифіковані як «під контролем» та «субстандартні» 
та під які Банк не формував резерви на відповідну звітну дату у зв’язку із наявністю 
застави. 

Банк здійснює оцінку справедливої вартості застави в момент видачі кредиту на підставі 
звіту незалежного оцінювача. Під час перевірки достатності резерву Банк здійснює 
моніторинг ринкової вартості застави, оцінює достатність наданої застави та за потреби, 
на підставі угод з клієнтами, вимагає надання додаткової застави. 

Станом на 31 грудня 2011 року справедлива вартість забезпечення за простроченими, 
але не знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 
індивідуальній основі становить 77,147 тис. грн. (31 грудня 2010: 28,951 тис. грн.) 

Для розподілу підприємств на «великі», «середні» та «малі» були використані наступні 
критерії: «великі» підприємства - середньооблікова чисельність  працюючих за звітний 
(фінансовий) рік перевищує 250 осіб, обсяг валового доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за рік перевищує 100 млн. грн.; «малі» підприємства - середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, обсяг 
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 
млн. грн.; «середні» підприємства - усі інші підприємства. 

9 Цінні папери у портфелі Банку на продаж 
Цінні папери у портфелі банку на продаж на 31 грудня представлено таким чином: 

Таблиця 9.1. Цінні папери у портфелі банку на продаж 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Боргові цінні папери: 1,244,941 2,067,520 
  

  

1.1 Державні облігації 744,907 1,165,968 
1.2 Облігації місцевих позик - - 
1.3 Облігації підприємств - - 
1.4 Векселя - - 
1.5 Депозитні сертифікати Національного Банку України 500,034 901,552 
  

  

2 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 
прибутком: 

- - 

  
  

2.1 Справедлива вартість яких визначена за даними 
оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових 
біржах 

- - 

2.2 Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим 
методом 

- - 

2.2 За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 
визначити неможливо) 

- - 

  
  

3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 

- - 

  
  

4 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 1,244,941 2,067,520 
  

  

  



ПАТ «Сітібанк» 
Фінансова звітність 

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2011 року та за рік, що закінчився на цю дату 
 

 

50 

Аналіз кредитної якості цінних паперів у портфелі банку на продаж на 31 грудня 2011 
року представлено таким чином: 

Таблиця 9.2 Аналіз кредитної якості цінних паперів у портфелі банку на продаж на 31 грудня 2011 
року 

  Державні 
облігації 

Облігації 
місцевих 

позик 

Облігації 
підприємств 

Векселя Усього 

       
(у тисячах гривень)      
       
1 Поточні та незнецінені: 1,244,941 - - - 1,244,941 
  

     

1.1 Державні установи та підприємства 1,244,941 - - - 1,244,941 
1.2 Органи місцевого самоврядування - - - - - 
1.3 Великі підприємства - - - - - 
1.4 Середні підприємства - - - - - 
1.5 Малі підприємства - - - - - 
  

     

2 
Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були переглянуті 
у звітному році - - - - - 

  
     

3 Усього поточних та незнецінених 1,244,941 - - - 1,244,941 
  

     

4 Прострочені, але незнецінені: - - - - - 
  

     

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - 

4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів - - - - - 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 до 183 

днів - - - - - 

4.4 Із затримкою платежу від 184 до 
365 днів - - - - - 

4.5 Із затримкою платежу більше ніж 
366 днів - - - - - 

  
     

5 
Резерв під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на 
продаж - - - - - 

  
     

6 
Усього боргових цінних паперів у 

портфелі банку на продаж за 
мінусом резервів 1,244,941 - - - 1,244,941 
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Аналіз кредитної якості цінних паперів у портфелі банку на продаж на 31 грудня 2010 
року представлено таким чином: 

Таблиця 9.3 Аналіз кредитної якості цінних паперів у портфелі банку на продаж на 31 грудня 2010 
року 

  Державні 
облігації 

Облігації 
місцевих 

позик 

Облігації 
підприємств 

Векселя Усього 

       
(у тисячах гривень)      
       
1 Поточні та незнецінені: 2,067,520 - - - 2,067,520 
  

     

1.1 Державні установи та підприємства 2,067,520 - - - 2,067,520 
1.2 Органи місцевого самоврядування - - - - - 
1.3 Великі підприємства - - - - - 
1.4 Середні підприємства - - - - - 
1.5 Малі підприємства - - - - - 
  

     

2 
Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були переглянуті 
у звітному році - - - - - 

  
     

3 Усього поточних та незнецінених 2,067,520 - - - 2,067,520 
  

     

4 Прострочені, але незнецінені: - - - - - 
  

     

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - 

4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів - - - - - 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 до 183 

днів - - - - - 

4.4 Із затримкою платежу від 184 до 
365 днів - - - - - 

4.5 Із затримкою платежу більше ніж 
366 днів - - - - - 

  
     

5 
Резерв під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на 
продаж - - - - - 

  
     

6 
Усього боргових цінних паперів у 

портфелі банку на продаж за 
мінусом резервів 2,067,520 - - - 2,067,520 
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Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж представлено таким чином: 

Таблиця 9.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж 
    
 (у тисячах гривень)   

  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 

    
1 Балансова вартість на 1 січня 2,067,520 915,747 
  

  

2 
Результат дооцінка/(уцінка) від переоцінки до 

справедливої вартості (54,530) 23,524 
3 Амортизація дисконту/(премії) 85,209 (140,602) 
4 Нараховані процентні доходи  111,231 114,622 
5 Проценти отримані (122,127) (100,225) 
6 Придбання цінних паперів 4,641,084 9,307,747 
7 Реалізація цінних паперів на продаж (1,335,406) (1,288,293) 
8 Придбання дочірніх компаній  - - 
9 Погашення цінних паперів (4,148,040) (6,765,000) 
10 Вибуття дочірніх компаній - - 

11 
Курсові різниці за борговими цінними 

паперами - - 
12 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - 
  

  

13 
Балансова вартість за станом на кінець дня 

31 грудня 1,244,941 2,067,520 
  

  

Банк не мав цінних паперів, які були використані як застава або для операцій репо, за 
станом на кінець дня 31 грудня кожного року. 
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10 Основні засоби та нематеріальні активи 
Інформація щодо основних засобів та нематеріальних активів представлена таким чином: 

Таблиця 10.1 Основні засоби та нематеріальні активи 
             

(у тисячах гривень)            
             

Рядок Найменування статті Земельні 
ділянки 

Будівлі, 
споруди та 

передавальні 
пристрої 

Машини та 
обладнання 

Транспорт
ні засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

Інші 
основні 
засоби 

Інші 
необоротні 
матеріальні 

активи 

Незавершені 
капітальні вкладення 
в основні засоби та 

нематеріальні активи 

Нематері
альні 

активи 

Гудвіл Усього 

1 Балансова вартість на 
початок 2010 року: - 32,419 1,523 2,735 536 417 - - 712 - 38,342 

  
           

1.1 Первісна (переоцінена) 
вартість - 37,071 9,433 3,171 3,820 2,037 109 - 4,766 - 60,407 

1.2 Знос на початок 2010 
року - (4,652) (7,910) (436) (3,284) (1,620) (109) - (4,054) - (22,065) 

  
           

2 Придбання, пов’язане з 
об’єднанням 
компаній - - - - - - - - - - - 

3 Надходження - - 1,072 390 3 1,004 - - 920 - 3,389 
4 Поліпшення основних 

засобів та 
вдосконалення 
нематеріальних 
активів - 618 97 2 - - - - 166 - 883 

5 Передавання - - - - - - - - - - - 
6 Переведення до активів 

групи вибуття - - - - - - - - - - - 
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Таблиця 10.1 Основні засоби та нематеріальні активи (продовження) 
             
 (у тисячах гривень)            
             

Рядок Найменування статті Земельні 
ділянки 

Будівлі, 
споруди та 

передавальні 
пристрої 

Машини та 
обладнання 

Транспорт
ні засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

Інші 
основні 
засоби 

Інші 
необоротні 
матеріальні 

активи 

Незавершені 
капітальні вкладення 
в основні засоби та 

нематеріальні активи 

Нематері
альні 

активи 

Гудвіл Усього 

7 Вибуття (первісна 
вартість) - - (3) (246) - (1) - - - - (250) 

7.1 Вибуття (знос) - -  3 152 -  1 -  - - - 156 
8 Амортизаційні 

відрахування - (748) (751) (796) (426) (288) - - (717) - (3,726) 
9 Відображення 

величини втрат від 
зменшення 
корисності, 
визначених у 
фінансових 
результатах - - - - - - - - - - - 

10 Відновлення 
корисності через 
фінансові результати - - - - - - - - - - - 

11 Переоцінка - - - - - - - - - - - 
11.1 Переоцінка первісної 

вартості - - - - - - - - - - - 
11.2 Переоцінка зносу - - - - - - - - - - - 
12 Вплив перерахунку у 

валюту подання 
звітності - - - - - - - - - - - 
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Таблиця 10.1 Основні засоби та нематеріальні активи (продовження) 
             
 (у тисячах гривень)            
             

Рядок Найменування статті Земельні 
ділянки 

Будівлі, 
споруди та 

передавальні 
пристрої 

Машини та 
обладнання 

Транспорт
ні засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

Інші 
основні 
засоби 

Інші 
необоротні 
матеріальні 

активи 

Незавершені 
капітальні вкладення 
в основні засоби та 

нематеріальні активи 

Нематері
альні 

активи 

Гудвіл Усього 

13 Інше - - - - - - - - - - - 
  

           

14 Балансова вартість на 
кінець 2010 року 
(на початок 2011 
року): - 32,289 1,941 2,237 113 1,133 - - 1,081 - 38,794 

  
           

14.1 Первісна (переоцінена) 
вартість - 37,688 10,600 3,317 3,824 3,039 109 - 5,852 - 64,429 

14.2 Знос на кінець 2010 
року 
(на початок 2011 
року) - (5,399) (8,659) (1,080) (3,711) (1,906) (109) - (4,771) - (25,635) 

  
           

15 Придбання, пов’язане з 
об’єднанням 
компаній - - - - - - - - - - - 

16 Надходження - - 411 353 135 112 - - 321 - 1,332 
17 Поліпшення основних 

засобів та 
вдосконалення 
нематеріальних 
активів - 649 - - - - - - - - 649 

18 Передавання - - - - - - - - - - - 
19 Переведення до активів 

групи вибуття - - - - - - - - - - - 
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Таблиця 10.1 Основні засоби та нематеріальні активи (продовження) 
             
 (у тисячах гривень)            
             

Рядок Найменування статті Земельні 
ділянки 

Будівлі, 
споруди та 

передавальні 
пристрої 

Машини та 
обладнання 

Транспорт
ні засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

Інші 
основні 
засоби 

Інші 
необоротні 
матеріальні 

активи 

Незавершені 
капітальні вкладення 
в основні засоби та 

нематеріальні активи 

Нематері
альні 

активи 

Гудвіл Усього 

20 Вибуття (первісна 
вартість) - - - (345) - - - - - - (345) 

20.1 Вибуття (знос) -  -  - 163  -  -  -  -  -  - 163 
21 Амортизаційні 

відрахування - (756) (985) (769) (93) (228) - - (978) - (3,809) 
 

22 Відображення величини 
втрат від зменшення 
корисності через 
фінансові результати - - - - - - - - - - - 

23 Відновлення корисності 
через фінансові 
результати - - - - - - - - - - - 

24 Переоцінка - - - - - - - - - - - 
24.1 Переоцінка первісної 

вартості - - - - - - - - - - - 
24.2 Переоцінка зносу - - - - - - - - - - - 
25 Вплив перерахунку у 

валюту подання 
звітності - - - - - - - - - - - 

27 Балансова вартість на 
кінець 2011 року - 32,182 1,367 1,639 155 1,017 - - 424 - 36,784 

  
           

27.1 Первісна (переоцінена) 
вартість - 38,337 11,011 3,325 3,959 3,151 109 - 6,173 - 66,065 

27.2 Знос на кінець 2011 року - (6,155) (9,644) (1,686) (3,804) (2,134) (109) - (5,749) - (29,281) 
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11 Інші фінансові активи 
Інші фінансові активи на 31 грудня представлено таким чином: 

Таблиця 11.1 Інші фінансові активи 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Дебіторська заборгованість за торговими операціями - - 
2 Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) - - 
3 Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими 

та дебетовими картками 
37 8 

4 Розрахунки за конверсійними операціями - - 
5 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за 

позабалансовими рахунками 
- - 

6 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку 
хеджування 

- - 

7 Грошові кошти з обмеженим правом користування - - 
8 Розрахунки з іншими банками корпорації Сіті - 20,503 
9 Інші 610 286 
  

  

10 Резерв під знецінення (6) (17,459) 
  

  

11 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 641 3,338 
  

  

Інформація про рух резервів під інші фінансові активи за рік, що закінчився 31 грудня 
представлена таким чином: 

Таблиця 11.2 Аналіз зміни резерву під інші фінансові активи 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   

    
1 Резерв під знецінення за станом на 1 січня (17,459) (7,822) 
  

  

2 Зменшення (збільшення) резерву під знецінення протягом 
року 17,453 (9,637) 

3 (Позитивна)/негативна переоцінка резервів у іноземній 
валюті протягом року  - - 

4 Списання безнадійної заборгованості - - 
5 Переведення до активів групи вибуття - - 
6 Вибуття дочірніх компаній - - 
7 Курсові різниці за резервами - - 
  

  

8 
Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 

грудня  (6) (17,459) 
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Таблиця 11.3. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2011 року 

 
(у тисячах гривень) 

 
 

 

Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями 

Фінансовий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з кредитовими 
та дебетовими картками 

Конверсійні 
операції 

Грошові кошти з 
обмеженим 

правом 
користування 

Інші Усього 

1  Поточна заборгованість та незнецінена:  - - 37 - - 596 633 
  

       

1.1  Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років  - - - - - 596 596 
1.2  Нові великі клієнти  - - - - - - - 
1.3  Середні компанії  - - - - - - - 
1.4  Малі компанії  - - - - - - - 
1.5  Фізичні особи - - 37 - - - 37 

  
       

2  Дебіторська заборгованість, умови якої протягом року були 
переглянуті  

- - - - - - - 

  
       

3  Усього поточної дебіторської заборгованості та 
 

- - 37 - - 596 633 
  

       

4  Прострочена, але незнецінена:  - - - - - - - 
  

       

4.1  Із затримкою платежу до 31 днів  - - - - - - - 
4.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  - - - - - - - 
4.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  - - - - - - - 
4.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  - - - - - - - 
4.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  - - - - - - - 
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Таблиця 11.3. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2011 року 

 
(продовження) 

 
(у тисячах гривень) 

 
 

 

Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями 

Фінансовий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з кредитовими 
та дебетовими картками 

Конверсійні 
операції 

Грошові кошти з 
обмеженим 

правом 
користування 

Інші Усього 

5  Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:  - - - - - - - 
  

       

5.1  Із затримкою платежу до 31 днів  - - - - - - - 
5.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  - - - - - - - 
5.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  - - - - - - - 
5.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  - - - - - - - 
5.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  - - - - - - - 

  
       

6  Інша дебіторська заборгованість  - - - - - 14 14 
  

       

7  Резерв під знецінення  - - - - - (6) (6) 
  

       

8  Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості  - - 37 - - 604 641 
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Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2010 року 

 
(у тисячах гривень) 

 

 

Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями 

Фінансовий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з кредитовими 
та дебетовими картками 

Конверсійні 
операції 

Грошові кошти з 
обмеженим 

правом 
користування 

Інші Усього 

1  Поточна заборгованість та незнецінена:  - - 8 - - 271 279 
  

       

1.1  Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років  - - - - - 181 181 
1.2  Нові великі клієнти  - - - - - 90 90 
1.3  Середні компанії  - - - - - - - 
1.4  Малі компанії  - - - - - - - 
1.5  Фізичні особи - - 8 - - - 8 

  
       

2  Дебіторська заборгованість, умови якої протягом року були 
переглянуті  

- - - - - - - 

  
       

3  Усього поточної дебіторської заборгованості та 
незнеціненої: 

- - 8 - - 271 279 

  
       

4  Прострочена, але незнецінена:  - - - - - - - 
  

       

4.1  Із затримкою платежу до 31 днів  - - - - - - - 
4.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  - - - - - - - 
4.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  - - - - - - - 
4.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  - - - - - - - 
4.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  - - - - - - - 
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Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2010 року 

 
(продовження) 

 
(у тисячах гривень) 

 
 

 

Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями 

Фінансовий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з кредитовими 
та дебетовими картками 

Конверсійні 
операції 

Грошові кошти з 
обмеженим 

правом 
користування 

Інші Усього 

5  Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:  - - - - - - - 
  

       

5.1  Із затримкою платежу до 31 днів  - - - - - - - 
5.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  - - - - - - - 

5.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  - - - - - - - 

5.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  - - - - - - - 
5.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  - - - - - - - 

  
       

6  Інша дебіторська заборгованість  - - - - - 20,517 20,517 
  

       

7  Резерв під знецінення  - - - - - (17,458) (17,458) 
  

       

8  Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості  - - 8 - - 3,330 3,338 
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12 Інші активи 
Інші активи на 31 грудня представлено таким чином: 

Таблиця 12.1 Інші активи 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Дебіторська заборгованість з придбання активів 59 343 
2 Передоплата за послуги 2,913 81 
3 Дорогоцінні метали - - 
4 Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя - 
- 

 Витрати майбутнiх перiодiв 3,396 3,197 
5 Інше 33 281 
  

  

6 Резерв під знецінення - - 
  

  

7 Усього інших активів за мінусом резервів 6,401 3,902 
  

  

13 Кошти банків 
Кошти банків на 31 грудня представлено таким чином: 

Таблиця 13.1 Кошти банків 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших 

банків 
151,763 86,735 

2 Депозити інших банків: - - 
  

  

2.1 - Короткострокові - - 
2.2 - Довгострокові - - 
  

  

3 Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками - - 
4 Кредити, отримані:  359,545 691,359 
  

  

4.1 - Короткострокові  359,545 532,125 
4.2 - Довгострокові  - 159,234 
  

  

5 Прострочені залучені кошти інших банків  - - 
  

  

6 Усього коштів інших банків 511,308 778,094 
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14 Кошти клієнтів 
Кошти клієнтів на 31 грудня представлено таким чином: 

Таблиця 14.1 Кошти клієнтів 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Державні та громадські організації: - - 
1.1 - Поточні рахунки - - 
1.2 - Строкові кошти - - 
  

  

2 Інші юридичні особи: 4,166,785 4,181,008 
  

  

2.1 - Поточні рахунки 3,527,597 2,953,415 
2.2 - Строкові кошти 639,188 1,227,593 
  

  

3 Фізичні особи: 29,004 20,212 
  

  

3.1 - Поточні рахунки 29,004 20,212 
3.2 - Строкові кошти - - 
  

  

4 Усього коштів клієнтів 4,195,789 4,201,220 
  

  

Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності представлений наступним 
чином: 

Таблиця 14.2 Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 
        31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
 Сума % Сума % 
      
(у тисячах гривень)     
      
1 Торгiвля 1,991,852 47.48 1,762,141 41.94 
2 Переробна промисловiсть 1,450,399 34.58 1,142,297 27.20 
3 Операцiї з нерухомим майном 13,212 0.31 680,709 16.20 
4 Діяльність транспорту та зв'язку 201,098 4.79 217,325 5.17 
5 Добувна промисловість 195,957 4.68 168,303 4.01 
6 Iнше для фiзичних осiб, та нерезидентiв 122,124 2.91 89,455 2.13 
7 Фiнансова діяльність 50,457 1.20 55,123 1.31 
8 Діяльність готелiв та ресторанів 51,754 1.23 45,149 1.07 
9 Будiвництво 68,587 1.63 32,264 0.77 
10 Виробництво та розподілення 

електроенергiї, газу та води 3,978 0.09 4,324 0.10 
11 Сiльське господарство, мисливство та 

лiсове господарство 169 0.00 2,076 0.05 
12 Державне управління та діяльність 

громадських організацій  2,332 0.06 1,996 0.05 
13 Охорона здоров'я та надання соцiальної 

допомоги 43,734 1.04 - - 
14 Iнше 136 0.00 58 0.00 
  

    

15 Усього коштів клієнтів 4,195,789 100 4,201,220 100.00 
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15 Резерви за зобов'язаннями 
Інформація про рух резервів за зобов'язаннями за 2011 рік представлена таким чином: 

Таблиця 15.1 Аналіз зміни резервів за зобов'язаннями за 2011 рік 

 

 Зобов'язання 
кредитного 

характеру 

Податкові 
ризики 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Інші Усього 

       
(у тисячах гривень)      

       

1 Залишок за станом на 1 
січня 9,871 - - - 9,871 

  
     

2 
(Зменшення) / збільшення  

резерву під знецінення 
протягом року (3,182) - - - (3,182) 

3 

Позитивна / (негативна) 
переоцінка резервів у 
іноземній валюті 
протягом року - - - - - 

4 Списання безнадійної 
заборгованості - - - - - 

5 Переведення до активів 
групи вибуття - - - - - 

6 Вибуття дочірніх 
 

- - - - - 

7 
Курсові різниці за 

резервами - - - - - 
  

     

8 
Резерв за зобов’язан-

нями станом на кінець 
дня 31 грудня  6,689 - - - 6,689 
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Інформація про рух резервів за зобов'язаннями за 2010 рік представлена таким чином: 

Таблиця 15.2 Аналіз зміни резервів за зобов'язаннями за 2010 рік 

 

 Зобов'язання 
кредитного 

характеру 

Податкові 
ризики 

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо 

Інші Усього 

       
(у тисячах гривень)      

       
1 Залишок за станом на 1 

січня 7,764 - - - 7,764 
  

     

2 
(Зменшення) / збільшення 

резерву під знецінення 
протягом року 2,821 - - - 2,821 

3 

Позитивна / (негативна) 
переоцінка резервів у 
іноземній валюті 
протягом року (714) - - - (714) 

4 Списання безнадійної 
заборгованості - - - - - 

5 Переведення до активів 
групи вибуття - - - - - 

6 Вибуття дочірніх 
 

- - - - - 

7 
Курсові різниці за 

резервами - - - - - 
  

     

8 
Резерв за зобов‘язан-

нями станом на кінець 
дня 31 грудня 9,871 - - - 9,871 

  
     

16 Інші фінансові зобов'язання 
Інші фінансові зобов'язання на 31 грудня представлено таким чином: 
Таблиця 16.1 Інші фінансові зобов'язання 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Кредиторська заборгованість  1,749 6,709 
2 Дивіденди до сплати  - - 
3 Кредиторська заборгованість за дебетовими та 

кредитовими картками  
- - 

4 Розрахунки за конверсійними операціями  28 13,212 
5 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за 

позабалансовими рахунками  
- - 

6 Резерви під зобов'язання кредитного характеру  - - 
7 Інші нараховані зобов'язання  5,188 46 
  

  

8 Усього інших фінансових зобов’язань 6,965 19,967 
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17 Інші зобов'язання 
Інші зобов'язання на 31 грудня представлено таким чином: 

Таблиця 17.1. Інші зобов'язання 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Кредиторська заборгованість за податками та 

обов'язковими платежами крім податку на прибуток  1,433 630 
2 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку  1,563 1,461 
3 Кредиторська заборгованість з придбання активів  - 89 
4 Доходи майбутніх періодів  6 5 
5 Інші  11 294 
  

  

6 Усього інших зобов’язань 3,013 2,479 
  

  

18 Статутний капітал 
Перелік акціонерів, що мають істотну участь у Банку представлений таким чином: 

 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
 % % 
Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн («СОІК») 67% 67% 
Сітікорп Лізінг Інтернешнл, Інк («СЛІ») 33% 33% 
 

  

Усього 100% 100% 
 

  

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 року статутний капітал Банку становить 66,500 тис. 
грн. Статутний капітал відображається випуском 13,300 акцій, з яких 10,000 простих 
іменних акцій та 3,300 привілейованих іменних акцій. Кожна проста іменна та 
привілейована іменна акція має номінальну вартість в 5,000 гривень. 

Власники привілейованих акцій мають права передбачені для них законодавством 
України, зокрема вони мають право на отримання дивідендів у розмірі та строки, 
визначені Статутом, а також право голосу під час вирішення Загальними Зборами 
Акціонерів питань, перелік яких визначено законодавством України. 

На кінець 31 грудня 2011 та 2010 років Банк не має акцій, що об'явлені до випуску. 

Банк не здійснював випуск інструментів, що могли б привести до зміни кількості 
власних акцій 
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Таблиця 18.1 Статутний капітал 

 (у тисячах гривень) Кількість акцій в 
обігу  

(прості та 
привілейовані, шт.) 

Прості акції 
(номінальна 

вартість) 

Емісійні 
різниці 

Привілейовані акції 
(номінальна 

вартість) 

Власні акції (частки, 
паї), що викуплені в 

акціонерів 
(учасників) 

Дивіденди, що 
спрямовані на 

збільшення 
статутного капіталу  

Усього 

         
1 Залишок на 1 січня 2010 року 13,300 50,000 253,091 16,500 - - 319,591 
  

       

2 Внески за акціями (паями, 
частками) нового випуску - - - - - - - 

3 Власні акції (частки, паї), що 
викуплені в акціонерів 
(учасників) - - - - - - - 

4 Продаж раніше викуплених 
власних акцій - - - - - - - 

5 Анульовані раніше викуплені 
власні акції - - - - - - - 

6 Дивіденди, що капіталізовані - - - - - - - 
  

       

7 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2010 року 
(залишок на 1 січня 2011 
року) 13,300 50,000 253,091 16,500 - - 319,591 

  
       

8 Внески за акціями (паями, 
частками) нового випуску - - - - - - - 

9 Власні акції (частки, паї), що 
викуплені в акціонерів 
(учасників) - - - - - - - 

10 Продаж раніше викуплених 
власних акцій - - - - - - - 

11 Анульовані раніше викуплені 
власні акції - - - - - - - 

12 Дивіденди, що капіталізовані - - - - - - - 
  

       

13 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2011 року 13,300 50,000 253,091 16,500 - - 319,591 
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19 Резервні та інші фонди банку 
Банк створює резервний фонд, який формується за рахунок щорічних відрахувань із 
чистого прибутку Банку у сумі, що встановлюється Національним банком України, але, 
у будь-якому разі не менше 5% від чистого прибутку Банку, доки резервний фонд не 
досягне 25% розміру регулятивного капіталу Банку. 

Банк створює резервний фонд та інші обов’язкові фонди відповідно до порядку, 
встановленого Національним банком України. Банк використовує резервний фонд та 
інші обов’язкові фонди для покриття своїх збитків згідно законодавства України. 

Інформація щодо руху в резервних та інших фондах Банку представлена таким чином: 
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Таблиця 19.1 Резервні та інші фонди банку 
(у тисячах гривень)        

  Фонд переоцінки Накопичені 
курсові 
різниці 

Інші Усього 
резервних та 
інших фондів 

банку 

цінні папери в 
портфелі банку 

на продаж 

основні засоби 
та нематеріальні 

активи 

інвестиції в 
асоційовані 

компанії 

операції 
хеджування 

1 Залишки на 1 січня 2010 року  6,199 - - - - 37,032 43,231 
  

       

2 Переоцінка 23,524 - - - - - 23,524 
3 Реалізований фонд переоцінки - - - - - - - 
4 Курсові різниці - - - - - - - 
5 Вплив податку на прибуток (5,023) - - - - - (5,023) 

6.1 Рух коштів загальних резервів та фондів банку за 
рахунок прибутку - - - - - 451,452 451,452 

6.2 Рух коштів загальних резервів та фондів банку за 
рахунок дивідендів - - - - - (428,879) (428,879) 

  
       

7 Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року 24,700 - - - - 59,605 84,305 
  

       

8 Переоцінка (54,530) - - - - - (54,530) 
9 Реалізований фонд переоцінки - - - - - - - 

10 Курсові різниці - - - - - - - 
11 Вплив податку на прибуток 11,614 - - - - - 11,614 

12.1 Рух коштів загальних резервів та фондів банку за 
рахунок прибутку - - - - - 302,134 302,134 

12.2 Рух коштів загальних резервів та фондів банку за 
рахунок дивідендів 

- - - - - (287,027) (287,027) 
13 Збільшення/ зменшення вартості фінансових 

інвестицій у зв’язку із збільшенням/ зменшенням 
власного капіталу об’єкта інвестування - - - - - - - 

  
       

14 Залишок на кінець дня 
31 грудня 2011 року (18,216) - - - - 74,712 56,496 
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20 Процентні доходи та витрати 
 
Таблиця 20. Чистий процентний дохід 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   
    
 Процентні доходи за:   
1 Кредитами та заборгованістю клієнтів 208,191 221,198 
2 Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 115,600 134,773 
3 Цінними паперами в портфелі банку до погашення - - 
4 Коштами в інших банках 7,401 1,336 
5 Торговими борговими цінними паперами 39,898 37,727 
6 Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються 

за справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

- - 

7 Дебіторською заборгованістю за угодами репо - торгові 
цінні папери 

- - 

8 Кореспондентськими рахунками в інших банках 4,847 2,785 
9 Депозитами овернайт в інших банках - - 
10 Процентними доходами за знеціненими фінансовими 

активами 
- - 

11 Грошовими коштами та їх еквівалентами - - 
12 Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) - - 
13 Іншим - - 
  

  

14 Усього процентних доходів 375,937 397,819 
  

  

 Процентні витрати за:   
15 Строковими коштами юридичних осіб (49,786) (29,293) 
16 Борговими цінними паперами, що емітовані банком - - 
17 Іншими залученими коштами - - 
18 Строковими коштами фізичних осіб - - 
19 Строковими коштами інших банків (10,777) (1,380) 
20 Депозитами овернайт інших банків (97) (29) 
21 Поточними рахунками (44,645) (44,587) 
22 Кореспондентськими рахунками - - 
23 Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди) - - 
24 Іншим (114) (46) 
  

  

25 Усього процентних витрат (105,419) (75,335) 
  

  

26 Чистий процентний дохід/(витрати) 270,518 322,484 
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21 Комісійні доходи та витрати 
 
Таблиця 21.1 Комісійні доходи та витрати 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   
    
 Комісійні доходи:   
1 Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах: 

39,641 29,139 

  
  

1.1 Розрахункові операції 26,509 18,073 
1.2 Касове обслуговування 789 779 
1.3 Інкасація 2,029 2,034 
1.4 Операції з цінними паперами 193 1,418 
1.5 Операції довірчого управління - - 
1.6 Гарантії надані 2,150 1,055 
1.7 Комісійні доходи вiд кредитного обслуговування 4,276 2,976 
1.8 Інші 3,695 2,804 
  

  

2 Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах 

- - 

  
  

3 Усього комісійних доходів 39,641 29,139 
  

  

 Комісійні витрати: -  
4 Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах: 

(11,064) (9,458) 

  
  

4.1 Розрахункові операції (3,153) (2,096) 
4.2 Касове обслуговування (92) (115) 
4.3 Інкасація (1,573) (1,748) 
4.4 Операції з цінними паперами - - 
4.5 Комісійні витрати за аккредитивами - (5,458) 
4.6 Інші (6,246) (41) 
  

  

5 Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах 

- - 

6 Іншим - - 
  

  

7 Усього комісійних витрат (11,064)  (9,458) 
  

  

8 Чистий комісійний дохід/витрати 28,577 19,681 
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22 Інші операційні доходи 
 
Таблиця 22.1 Інші операційні доходи 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   
    
 Дивіденди  - - 
1 Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості  - - 
2 Дохід від оперативного лізингу 1,108       987 
3 Негативний гудвіл, визнаний як дохід  - - 
4 Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних 

активів  
- - 

5 Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості  - - 
6 Операційні доходи отримані від банків 5,256       2,128 
7 Роялті  - - 
8 Інші  - 2 
  

  

9 Усього операційних доходів      6,364       3,117 
  

  

23 Адміністративні та інші операційні витрати 
 
Таблиця 23.1 Адміністративні та інші операційні витрати 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   
    
    
1 Витрати на утримання персоналу (53,619) (41,394) 
2 Амортизація основних засобів (2,830) (3,009) 
3 Зменшення корисності основних засобів та 

нематеріальних активів 
- - 

4 Відновлення корисності основних засобів і 
нематеріальних активів 

- - 

5 Збиток від зменшення корисності гудвілу - - 
6 Амортизація програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів 
(978) (717) 

7 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних 
активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні 
послуги 

(5,576) (7,665) 

8 Витрати на оперативний лізинг (оренду) (2,959) (2,371) 
9 Витрати на комунальні послуги (855) (619) 
10 Професійні послуги ( 3,273) (2,524) 
11 Витрати на маркетинг та рекламу ( 440)  
12 Витрати на охорону ( 391) (393) 
13 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім 

податку на прибуток 
(109) (361) 

14 Господарські витрати (1,079) (1,057) 
15 Витрати на корпоративну управлінську та технічну 

підтримку 
(38,424) (22,668) 

16 Інші (2,775) (5,828) 
  

  

17 Усього адміністративних та інших операційних витрат (113,308) (88,606) 
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24 Витрати на податок на прибуток 
Діюча ставка оподаткування в 2011 році становила 23% (в 2010 році – 25%).  

 
Таблиця 24.1 Витрати на податок на прибуток 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   
    
    
1 Поточний податок на прибуток (102,199) (60,116) 
2 Відстрочений податок на прибуток (22,404) (40,192) 
  

  

3 Усього (124,603) (100,308) 
  

  

Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 
представлене таким чином: 
 
Таблиця 24.2 Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   
    
    
1 Прибуток до оподаткування 533,819 402,442 
2 Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 

оподаткування 
(125,782) (100,611) 

3 Коригування облікового прибутку (збитку): - - 
4 Витрати, які не включаються до суми валових витрат з 

метою розрахунку податкового прибутку, але 
визнаються в бухгалтерському обліку 
(процентні витрати, штрафи і пені, витрати на 
утримання автомобілів, представницькі витрати, витрати 
на спонсорство і благодійність) 

(9,432) (3,569) 

5 Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою 
розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 
бухгалтерському обліку  
(поліпшення основних засобів, пенсійний збір з 
придбання автомобілів, резерви за кредитними 
операціями) 

 139 186 

6 Доходи, які підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового 
прибутку (збитку) 
(доходи майбутніх періодів) 

(1) (22) 

7 Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку 
(операції з цінними паперами, переоцінка 
валютообмінних контрактів за умовами спот та форвард, 
резерви за кредитними операціями)  

33,400 43,910 

8 Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку  (896) (933) 
9 Амортизація для цілей оподаткування   652 952 
10 Інші суми, які не є доходами та витратами, але 

включаються до бази оподаткування 
(виправлення помилок) 

(279) 
 

(29) 

  
  

11 Сума податку на прибуток (збиток) (102,199) (60,116) 
  

  

  



ПАТ «Сітібанк» 
Фінансова звітність 

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2011 року та за рік, що закінчився на цю дату 
 

 

74 

Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань на 31 грудня 2011 року представлені таким чином: 

Таблиця 24.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань за 2011 рік 

        
 (у тисячах гривень)       
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1 Торгові цінні папери (8,953)  -  - 1,990  - (6,963) 
2 Резерви за кредитними операціями, 

дебіторською заборгованістю та 
простроченими доходами 

4,489  -  - (4,446)  -  43 

3 Основні засоби та нематеріальні 
 

(2,443)  -  -  314  - (2,129) 
4 Дохід майбутніх періодів  22  -  - (22)  - - 
5 Цінні папери у портфелі на продаж (47,857)  -  - (20 225) 11,614 (56,468) 
6 Інші зобов'язання  343  -  - ( 15)  -  328 

  
      

7 Чистий відстрочений податковий 
актив/ (зобов'язання)  

(54,399)  - - (22,404) 11,614 (65,189) 

  
      

8 Визнаний відстрочений 
податковий актив  

4,854  - - (4,483)  -  371 

9 Визнане відстрочене податкове 
зобов'язання 

(59,253)  -  - (17,921) 11,614 (65,560) 
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Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та  

відстрочених податкових зобов'язань на 31 грудня 2010 року представлені таким чином: 

 

Таблиця 24.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань за 2010 рік 

        
 (у тисячах гривень)       
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1 Торгові цінні папери - - - (8,953) - (8,953) 
2 Резерви за кредитними операціями, 

дебіторською заборгованістю та 
простроченими доходами 

4,490 - - (1) - 4,489 

3 Основні засоби та нематеріальні 
 

(2,391) - - (52) - (2,443) 
4 Дохід майбутніх періодів 24 - - (2) - 22 
5 Цінні папери у портфелі на продаж (11,307) - - (31,527) (5,023) (47,857) 
6 Інші зобов'язання - - - 343 - 343 

  
      

7 Чистий відстрочений податковий 
актив/ (зобов'язання)  

(9,184) - - (40,192) (5,023) (54,399) 

  
      

8 Визнаний відстрочений 
податковий актив  

4,514 - - 340 - 4,854 

9 Визнане відстрочене податкове 
зобов'язання 

(13,698) - - (40,532) (5,023) (59,253) 
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25 Прибуток на одну просту та привілейовану акцію 
 
Таблиця 25.1 Прибуток на одну просту та привілейовану акцію 
  2011 2010 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Прибуток, що належить акціонерам - власникам простих 

акцій банку 409,216 302,134 
2 Прибуток, що належить акціонерам - власникам 

привілейованих акцій банку - - 
  

  

3 Прибуток за рік 409,216 302,134 
  

  

4 Середня кількість простих акцій в обігу за рік (шт.) 10,000 10,000 
5 Середня кількість привілейованих акцій в обігу за рік (шт.) 3,300 3,300 
  

  

6 Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію (грн.) 40,922 30,213 
  

  

7 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 40,922 30,213 

  
  

8 Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію - - 
  

  

26 Дивіденди 
Рішення про порядок та строк виплати дивідендів приймають Загальні Збори 
Акціонерів. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. 
Виплата дивідендів за акціями здійснюється виключно у грошовій формі. На дату 
подання цієї фінансової звітності Загальні Збори Акціонерів не приймали рішення про 
розподіл прибутку за 2011 рік та виплату дивідендів. 

 
Таблиця 26.1 Дивіденди 
        2011 рік 2010 рік 
 За 

простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

За 
простими 

акціями 

За 
привілейованими 

акціями 
      
(у тисячах гривень)     
      
1 Залишок за станом на 1 

січня - - - - 
  

    

2 Дивіденди, за якими 
прийнято рішення 
щодо виплати протягом 
року 287,027 - 428,879 - 

3 Дивіденди, виплачені 
протягом року (287,027) - (428,879) - 

  
    

4 Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня - - - - 

  
    

5 Дивіденди на акцію, за 
якими прийнято 
рішення щодо виплати 
протягом року (грн.) 29 - 43 - 
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27 Управління фінансовими ризиками 

Кредитний ризик 
Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови 
будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе 
зобов'язання. Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності банку, де результат 
залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного 
разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або 
іншим чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи консептуальних угод 
незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи поза балансом.  

Аналіз позичальників проводиться в стандартному форматі кредитної рекомендації, що 
охоплює усі види ризиків. 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. 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. 

Банк розподіляє клієнтів (позичальників) на дві категорії в залежності від типу 
схвалення про надання кредиту: „категорія 1” – кредити, схвалені в Україні, „категорія 
2” – кредити, додаткове схвалення яких вимагається на рівні Citi (кредитними та ризик-
офіцерами, що мають достатні повноваження та ліміти та контролюють видачу кредитів 
у регіоні EMEA (Європа, Ближній Схід та Африка)). 

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. 

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. 
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Банк дотримується вимог економічних нормативів, встановлених Національним банком 
України щодо моніторингу кредитного ризику. 

 
Таблиця 27.1 Нормативи кредитного ризику 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
1 Норматив максимального розміру кредитного ризику на 

одного контрагента (Н7) 
Нормативне значення нормативу Н7 не має 
перевищувати 25% 

19.79% 20.69% 

  
  

2 Норматив великих кредитних ризиків (Н8) 
Нормативне значення нормативу Н8 не має 
перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу 
банку (800%) 

213.26% 279.12% 

  
  

3 Норматив максимального розміру кредитiв, гарантій та 
поручительств, наданих одному iнсайдеру (Н9) 
Нормативне значення нормативу Н9 не має 
перевищувати 5% 

4.65% 4.93% 

  
  

4 Норматив максимального сукупного розмiру кредитів, 
гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) 
Нормативне значення нормативу Н10 не має 
перевищувати 30% 

21.28% 20.16% 

  
  

Ринковий ризик  
Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів,  курсів 
іноземних валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі та 
процентними ставками. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття 
позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів 
(деривативів). 

Методологічне забезпечення та управління ринковим ризиком Банку складається з 
Політики управління ринковим ризиком та Політики лімітування ринкового ризику, що 
базуються на вимогах 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. 

В процесі управління ринковим ризиком проводиться щоденний  аналіз геп-розривів по 
процентним активам та процентним пасивам, оцінка вартості активів та пасивів, 
визначення ліміту процентного ризику, щоденно проводиться незалежний 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 (СНД/Москва) та регіону (ЕМА/Лондон) та доводиться Банку до 
виконання. На базі «Бізнес-стратегії» розробляється інвестиційна політика. 
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Валютний ризик 
Валютний ризик – це ризик втрат, який виникає через несприятливі коливання курсів 
іноземних валют. Валютний ризик є результатом відкритих позицій Банку в різних 
валютах. Такі позиції розраховуються як різниця між активами і зобов’язаннями в одній 
і тій же валюті на звітну дату. 

Внутрішня нормативна база, що затверджена відповідними органами банку згідно з 
принципами корпоративного управління, загалом визначає обмеження валютних 
позицій за валютами, строками та інструментами. 

Методологічне забезпечення та управління валютним ризиком Банку складається з 
Політики управління ринковим ризиком та Політики лімітування ринкового ризику, що 
базується на вимогах 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. 

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.  

Банк здійснює управління валютним ризиком за допомогою системи лімітів, 
встановлених на: 

- загальні ВВП у розрізі валют; 

- максимальні втрати (МАТ); 

- вартість під ризиком (VAR); 

- дилерів казначейства. 

Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику є незалежною від 
діяльності, пов’язаної з прийняттям ризику. Щоденний контроль за дотриманням лімітів 
ВВП, МАТ та VAR покладено на Фінансовий Департамент та Регіонального ризик-
менеджера. 

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. 

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 Кредитний Комітет Банку. 
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.  
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Банк дотримується вимог економічних нормативів, встановлених Національним банком 
України щодо моніторингу валютного ризику. 

 
Таблиця 27.2 Нормативи валютного ризику 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
1 Ліміт загальної відкритої (довгої/короткої) валютної 

позиції банку (Л13) 
Нормативне значення Л13 не має перевищувати 30% 

- 11.07% 

  
  

2 Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) 
Нормативне значення  Л13-1 не має перевищувати 5% 
(20%) 

0.05% 10.64% 

  
  

3 Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) 
Нормативне значення Л13-2 не має перевищувати 10% 3.20% 0.43% 

  
  

Аналіз валютного ризику на 31 грудня 2011 та 2010 років представлено таким чином: 

Таблиця 27.3. Аналіз валютного ризику 
          
(у тисячах гривень) 
          

 
Найменування 

валюти  

31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
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Ч
ис
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1 Долари США  1,346,383 (1,065,799) (304,351) (23,767) 1,012,147 (937,340) - 74,807 
2 Євро  289,410 (282,673) (7,922) (1,185) 266,746 (269,765) - (3,019) 

3 
Фунти 

стерлінгів  
1,050 (906) 

- 
144 2,247 (2,211) 

- 
36 

4 Російські рублі 6,433 (6,235)  198 5,496 (5,496)  - 
5 Інші  359 (367) - (8) 186 (158) - 28 

  
        

6 Усього 1,708,135 (1,732,753) (312,273) (24,618) 1,286,822 (1,214,970
 

- 71,852 
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Аналіз зміни фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 
обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні 
характеристики залишаються фіксованими, представлений таким чином: 
Таблиця 27.4. Зміна чистого фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 

обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики 
залишаються фіксованими 

         
 (у тисячах гривень)     
         

 Найменування статті 

31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 

Вплив на 
прибуток / 

(збиток) 

Вплив на 
власний 
капітал 

Вплив на 
прибуток/(збиток) 

Вплив на 
власний 
капітал 

         
      

1 
Зміцнення долара США 

на 10% 
(1,830) (1,830) 5,611 5,611 

2 
Послаблення долара 

США на 10% 
1,830 1,830 (5,611) (5,611) 

3 Зміцнення євро на 10% (91) (91) (226) (226) 

4 
Послаблення євро на 

10% 
91 91 226 226 

5 
Зміцнення фунта 

стерлінгів на 10% 
11 11 3 3 

6 
Послаблення фунта 

стерлінгів на 10% 
(11) (11) (3) (3) 

7 
Зміцнення російського 

рубля на 10% 
15 15 - - 

8 

Послаблення 
російського рубля на 
10% 

(15) (15) - - 

9 
Зміцнення інших 

валют на 10% 
(1) (1) 2 2 

10 
Послаблення інших 

валют на 10% 
1 1 (2) (2) 
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Аналіз зміни фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 
обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що 
всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими, представлений таким чином: 
Таблиця 27.5. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 

обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші 
змінні характеристики залишаються фіксованими 

         
 (у тисячах гривень)     
         

 Найменування статті 

31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 

Вплив на 
прибуток / 

(збиток) 

Вплив на 
власний 
капітал 

Вплив на 
прибуток/(збиток) 

Вплив на 
власний 
капітал 

         
      

1 
Зміцнення долара США 

на 10% 
(1,825) (1,825) 9,626 - 

2 
Послаблення долара 

США на 10% 
1,825 1,825 (9,626) - 

3 Зміцнення євро на 10% 98 98 1,171 - 

4 
Послаблення євро на 

10% 
(98) (98) (1,171) - 

5 
Зміцнення фунта 

стерлінгів на 10% 
11 11 33 - 

6 
Послаблення фунта 

стерлінгів на 10% 
(11) (11) (33) - 

7 
Зміцнення російського 

рубля на 10% 
17 17 2,980 - 

8 

Послаблення 
російського рубля на 
10% 

(17) (17) (2,980) - 

9 
Зміцнення інших 

валют на 10% 
1 1 1 - 

10 
Послаблення інших 

валют на 10% 
1 1 (1) - 

Розрахунок впливу зміни фінансового результату та власного капіталу в результаті 
можливих змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс 
здійснюється за допомогою перерахунку валютної позиції Банку станом на кінець 
звітного періоду по валютах, використовуючи середньозважений курс кожної валюти за 
відповідний звітний рік. 

Відсотковий ризик  
Відсотковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, 
який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як 
на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та 
позабалансових інструментів. 

Процедура управління процентним ризиком  визначає виконання таких етапів, як аналіз 
геп-розривів по процентним активам та процентним пасивам, оцінка вартості активів та 
пасивів, визначення ліміту процентного ризику. 

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 
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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 
Казначейство. Банком щорічно затверджуються процентні ліміти, які узгоджуються 
також на корпоративному рівні (кластер, регіон). Незалежний контроль за дотриманням 
встановлених лімітів здійснюється щоденно. У разі негативних відхилень від норм, Банк 
повинен надати регіональному ризик-менеджеру письмові пояснення щодо причин та 
викласти свої подальші дії щодо усунення недоліків. 

Таблиця 27.6. Загальний аналіз відсоткового ризику 
       
 (у тисячах гривень)     
       

Рядок Найменування статті  На вимогу і 
менше 1 

міс. 

Від 1 до 6 
міс. 

Від 6 до 
12 міс. 

Більше 
року  

Усього  

       
 31 грудня 2011      
 Усього фінансових активів 3,511,211 699,212 147,916 951,815 5,310,154 
 Усього фінансових зобов'язань 4,494,383 57,791 - - 4,552,174 

 

Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 
31 грудня 2011 року (983,172) 641,421 147,916 951,815 757,980 

       
 31 грудня 2010                
 Усього фінансових активів 2,677,394 946,913 15,994 1,217,837 4,858,138 
 Усього фінансових зобов'язань 4,567,115 110,206 56,015 159,244 4,892,580 

 

Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 
31 грудня 2010 року (1,889,721) 836,707 (40,021) 1,058,593 (34,442) 

Згідно з умовами кредитних/депозитних договорів, за якими процентна ставка 
визначається як LIBOR+маржа, на момент надання траншу визначається фіксована 
процентна ставка, що не змінюється до погашення даного траншу. Зважаючи на це, 
наведена вище таблиця складена виходячи зі строку до дати погашення кожного 
траншу, кредиту та депозиту. 
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Таблиця 27.7. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 
         (%) 

Рядок Найменування статті 
31 грудня 2011 року 31 грудня 2010 року 

гривня 
долари 
США 

євро інші гривня 
долари 
США 

євро Інші 

 Активи                 

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
2.0% 0.2% 0.7% 0.1% 2.6% 0.3% 0.3% 0.0% 

2 
Торгові боргові цінні 

папери 
7.5% - - - 11.4% - - - 

3 Кошти в інших банках 9.6% 0.3% - - 4.3% 0.4% - - 

4 Кредити та заборгованість 
клієнтів 

10.5% 4.8% 3.4% - 11.2% 5.0% 3.3% - 

5 
Боргові цінні папери у 

портфелі банку на 
продаж 

7.9% - - - 11.8% - - - 

6 Інші активи - - - - - - - - 
 Зобов’язання         

7 
Кореспондентські рахунки 

банків 
0.1% - - - 0.1% - - - 

8 Кошти банків 6.6% 0.8% 1.6% - 3.1% 0.2% 0.2% - 
9 Кошти клієнтів:         

9.1 Поточні рахунки 1.9% 0.3% 0.2% 0.2% 2.3% 0.5% 0.2% 0.4% 
9.2 Строкові кошти 6.7% 0.1% 2.1% 0.0% 1.1% 0.1% 0.2% - 
10 Інші зобов’язання - - - - - - - - 
11 Субординований борг - - - - - - - - 

Аналіз чутливості до відсоткового ризику представлено таким чином: 

Таблиця 27.8. Аналіз чутливості для відсоткового ризику 

Валюта 
Процентні 

активи / 
зобов'язання 

Середньозважений 
залишок за рік, 

тис. грн. 

Зміни ставки 
процента, % 

Зміни в 
чистому 

процентному 
доході, 

тис. грн. 

Чутливість до 
змін чистого 
процентного 
доходу, % * 

2011 рік 
Гривня Активи 3 538 679 -2.0% -70 774 -26.2% 

2.0% 70 774 26.2% 
Зобов'язання 3 783 288 -1.0% 37 833 14.0% 

1.0% -37 833 -14.0% 
Долари 
США  

Активи 1 260 722 -2.0% -25 214 -9.3% 
2.0% 25 214 9.3% 

Зобов'язання 945 405 -1.0% 9 454 3.5% 
1.0% -9 454 -3.5% 

Євро  Активи 345 795 -2.0% -6 916 -2.6% 
2.0% 6 916 2.6% 

Зобов'язання 349 024 -1.0% 3 490 1.3% 
1.0% -3 490 -1.3% 
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Таблиця 27.8. Аналіз чутливості для відсоткового ризику 
(продовження) 

Валюта 
Процентні 

активи / 
зобов'язання 

Середньозважений 
залишок за рік, 

тис. грн. 

Зміни ставки 
процента, % 

Зміни в 
чистому 

процентному 
доході, 

тис. грн. 

Чутливість до 
змін чистого 
процентного 
доходу, % * 

2010 рік 

Гривня 

Активи 3,367,211 -2.0% -67,344 -21% 
2.0% 67,344 21% 

Зобов'язання 3,639,058 -1.0% -36,391 -11% 
1.0% 36,391 11% 

Долари США  

Активи (771,818) -2.0% 15,436 5% 
2.0% -15,436 -5% 

Зобов'язання 739,906 -1.0% -7,399 -2% 
1.0% 7,399 2% 

Євро  

Активи (363,421) -2.0% 7,268 2% 
2.0% -7,268 -2% 

Зобов'язання 372,541 -1.0% -3,725 -1% 
1.0% 3,725 1% 

Чутливість до змін чистого процентного доходу розрахована як відношення зміни в 
чистому процентному доході до сукупного процентного доходу отриманого в кожній з 
валют за середньозваженими залишками активів та пасивів за рік, за якими 
нараховуються відсотки, шляхом визначення суми процентних доходів/витрат за 
результатами зміни відсоткової ставки. 

Аналіз географічної концентрації активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2011 рік 
представлений таким чином: 

Таблиця 27.9. Аналіз географічної концентрації активів та зобов’язань на 31 грудня 2011 року 
      

(у тисячах гривень)     
      

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

 Активи         
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 76,132 853,982 6,433 936,547 

2 
Кошти обов'язкових резервів банку в 

Національному банку України, що 
обліковуються на окремому рахунку 59,660 - -  59,660  

3 Торгові цінні папери 1,068,710 - -  1,068,710 

4 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах 20,063  - - 20,063 

5 Кошти в інших банках 3,853 - - 3,853 
6 Кредити та заборгованість клієнтів 2,136,141 - - 2,136,141 
7 Цінні папери в портфелі банку на продаж 1,244,941 - - 1,244,941 
8 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - 
9 Інші фінансові активи 528 105  8  641 

10 Усього фінансових активів 4,610,028 854,087 6,441 5,470,556 
11 Нефінансові активи 103,701 -  - 103,701 

  
    

12 Усього активів 4,713,729 854,086 6,441 5,574,256 
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Таблиця 27.9. Аналіз географічної концентрації активів та зобов’язань на 31 грудня 2011 року 
(продовження) 

 (у тисячах гривень)     

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

 Зобов’язання     
13 Кошти банків 151,575 359,734 - 511,309  
14 Кошти клієнтів 4,102,065       80,838 12,886       4,195,789  
15 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - 
16 Інші залучені кошти  - - - 
17 Інші фінансові зобов’язання 6,411  - 554  6,965  
18 Субординований борг - - - - 
19 Усього фінансових зобов’язань 4,260,051       440,572 13,440 4,714,063 
20 Нефінансові зобов’язання 74,887 - 4 74,891 

  
    

21 Усього зобов’язань 4,334,938 440,572  13,444 4,788,954 
  

    

22 Чиста балансова позиція 378,791 413,514 (7,003) 785,302 
  

    

23 Зобов’язання кредитного характеру* 4,577,055 925 10,060 4,588,040 
  

    

 
Таблиця 27.10. Аналіз географічної концентрації активів та зобов’язань на 31 грудня 2010 року 

 (у тисячах гривень)     
Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші 

 
Усього 

 Активи         
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 128,568 599,162 5,496 733,226 
2 Кошти обов’язкових резервів банку в 

   
37,964 - - 37,964 

3 Торгові цінні папери 551,863 - - 551,863 
4 Інші фінансові активи, що обліковуються за 

    
    
 

- - - - 
5 Кошти в інших банках 82,233 - - 82,233 
6 Кредити та заборгованість клієнтів 2,156,522 - - 2,156,522 
7 Цінні папери в портфелі банку на продаж 2,067,520 - - 2,067,520 
8 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - 
9 Інші фінансові активи 3,338 - - 3,338 

10 Усього фінансових активів 5,028,008 599,162 5,496 5,632,666 
11 Нефінансові активи 139,394 - - 139,394 

  
    

12 Усього активів 5,167,402 599,162 5,496 5,772,060 
  

    

 Зобов’язання     
13 Кошти банків 340,198 437,896 - 778,094 
14 Кошти клієнтів 4,126,017 68,834 6,369 4,201,220 
15 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - 
16 Інші залучені кошти - - - - 
17 Інші фінансові зобов’язання 4,778 13,330 1,859 19,967 
18 Субординований борг - - - - 
19 Усього фінансових зобов’язань 4,470,993 520,060 8,228 4,999,281 
20 Нефінансові зобов’язання 66,594 151 4 66,749 

  
    

21 Усього зобов’язань 4,537,587 520,211 8,232 5,066,030 
  

    

22 Чиста балансова позиція 629,815 78,951 -2,736 706,030 
  

    

23 Зобов’язання кредитного характеру* 4,057,529 4,696 1,337 4,063,562 
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* Зобов’язання кредитного характеру включають в себе суму виданих Банком гарантій, 
акредитивів та кредитних ліній. 

Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та 
капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов'язання у 
належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає 
через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел 
фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання. 

Управління активами, пасивами та ліквідністю здійснюється Комітетом з управління 
активами та пасивами.  

Ризик ліквідності є одним з ключових фінансових ризиків від ефективності управління 
яким залежить стабільне фінансове становище банку. З метою управління ризиком 
ліквідності  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 затверджуються ліміти на 
невідповідність активів та пасивів за строками і валютами на рік. Незалежний контроль 
за дотриманням встановлених лімітів здійснюється щоденно. У разі негативних 
відхилень від лімітів, Банк повинен надати регіональному менеджеру письмові 
пояснення щодо причин та викласти свої подальші дії щодо усунення недоліків. 

Банк дотримується вимог економічних нормативів, встановлених Національним банком 
України щодо моніторингу ризиків ліквідності. 

 
Таблиця 27.11. Нормативи ліквідності 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
1 Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 

Нормативне значення нормативу Н4 має бути не 
меншим ніж 20% 

22.07% 21.71% 

  
  

2 Норматив поточної ліквідності (Н5) 
Нормативне значення нормативу Н5 має бути не 
меншим ніж 40% 

73.63% 65.58% 

  
  

3 Норматив короткострокової ліквідності (Н6) 
Нормативне значення нормативу Н6 має бути не 
меншим ніж 60% 

84.68% 78.93% 

  
  



ПАТ «Сітібанк» 
Фінансова звітність 

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2011 року та за рік, що закінчився на цю дату 
 

 

88 

 
Таблиця 27.12. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення на 31 грудня 2011 року  

        
(у тисячах гривень)       

        
 Найменування статті 

На вимогу та 
менше 1 міс. 

Від 1 до 3 
міс. 

Від 3 до 12 
міс. 

Від 12 міс. 
до 5 років 

Понад 5 
років 

Усього 

 Активи       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 936,547 - - - - 936,547 

2 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України, що 

обліковуються на окремому рахунку 
59,660         59,660 

3 Торгові цінні папери 1,068,710 - - - - 1,068,710 

4 
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
20,063 - - - - 20,063 

5 Кошти в інших банках -  - 3,853  -  - 3,853 
6 Кредити та заборгованість клієнтів 1,051,491 501,270 355,355 177,472 50,553 2,136,141 
7 Цінні папери в портфелі банку на продаж 518,318 695 1,892 724,036 -  1,244,941 
8 Цінні папери в портфелі банку до погашення  -  -  -  -  - - 
9 Інші фінансові активи 641 - - - - 641 
  

      

10 Усього фінансових активів 3,655,430 501,965 361,100 901,508 50,553 5,470,556 
  

      

 Зобов’язання       
11 Кошти в інших банках 511,309  - - - -  511,309 
12 Кошти клієнтів 4,136,480 1,198 58,111  - -  4,195,789 
13 Боргові цінні папери, емітовані банком  - -   -  - -  - 
14 Інші залучені кошти  - -   -  - -  - 
15 Інші фінансові зобов’язання 6,965 -   -  - -  6,965 
16 Субординований борг  - -   -  - -  - 

  
      

17 Усього фінансових зобов’язань 4,654,754 1,198 58,111 - - 4,714,063 
  

      

18 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня (999,324) 500,767 302,989 901,508 50,553 756,492 
  

      

19 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня (999,324) (498,558) (195,569) 705,939 756,492 - 
  

      

Таблиці 27.12 представлено на основі кінцевих термінів погашення.  
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Таблиця 27.13. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення на 31 грудня 2010 року 
        

(у тисячах гривень)       
        
 Найменування статті 

На вимогу та 
менше 1 міс. 

Від 1 до 3 
міс. 

Від 3 до 12 
міс. 

Від 12 міс. 
до 5 років 

Понад 5 
років 

Усього 

 Активи       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 733,226 - - - - 733,226 

2 Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України, що 
обліковуються на окремому рахунку 37,964 - - - - 37,964 

3 Торгові цінні папери 551,863 - - - - 551,863 

4 
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових результатах - - - - - - 
5 Кошти в інших банках 78,356 3,877 - - - 82,233 
6 Кредити та заборгованість клієнтів 1,645,776 435,364 22,720 5,405 47,257 2,156,522 
7 Цінні папери в портфелі банку на продаж 401,494 500,945   1,165,081 - 2,067,520 
8 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - - - 
9 Інші фінансові активи 3,338 - - - - 3,338 
  

      

10 Усього фінансових активів 3,452,017 940,186 22,720 1,170,486 47,257 5,632,666 
  

      

 Зобов’язання       
11 Кошти в інших банках 618,850 - - 159,244 - 778,094 
12 Кошти клієнтів 4,034,999 90,184 76,037 - - 4,201,220 
13 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - - - 
14 Інші залучені кошти - - - - - - 
15 Інші фінансові зобов’язання 19,967 - - - - 19,967 
16 Субординований борг - - - - - - 

  
      

17 Усього фінансових зобов’язань 4,673,816 90,184 76,037 159,244                -    4,999,281 
  

      

18 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня (1,221,799) 850,002 (53,317) 1,011,242 47,257 633,385 
  

      

19 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня (1,221,799) (371,797) (425,114) 586,128 633,385 - 
  

      

Таблицю 27.13 представлено на основі кінцевих термінів погашення.
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28 Управління капіталом 
Головна мета процесу управління капіталом Банку полягає в своєчасному залученні та 
підтримці достатнього обсягу капіталу необхідного для забезпечення поточної 
діяльності Банку, для підтримки стратегічних намірів розвитку та створення захисту від 
ризиків, що виникають в банківській діяльності. Управління капіталом Банку є 
складовою загального процесу управління активами та пасивами Банку, отже пропозиції 
щодо збільшення капіталу, виплати дивідендів та інші розглядаються Комітетом з 
управління активами та пасивами Банку. В подальшому ці пропозиції надаються 
Наглядовій Раді та акціонерам Банку для прийняття остаточних рішень. 

Згідно з існуючими вимогами до рівня капіталу, встановленими Національним Банком 
України, всі українські банки зобов’язані підтримувати показник адекватності капіталу 
(співвідношення регулятивного капіталу та активів, зважених на ризик) вище 
встановленого мінімального показника. На 31 грудня 2011 року мінімальний рівень 
адекватності капіталу, встановлений НБУ становить 10% (на 31 грудня 2010 року -10%). 
Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника адекватності капіталу станом на 
31 грудня 2011 р. та 2010 р. Норматив адекватності капіталу Банку за 31 грудня 2011 та 
2010 років значно перевищував встановлену норму і становив 31.92% та 35.19% 
відповідно. 
 
Таблиця 28.1 Структура регулятивного капіталу 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 66,500 66,500 
2 Розкритi резерви, що створені або збiльшенi за рахунок 

нерозподiленого прибутку: 
327,802 312,695 

  
  

2.1 Емiсiйнi рiзницi 253,091 253,091 
2.2 Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються 

згiдно з законами України 
74,711 59,604 

  
  

3 Зменшення основного капіталу на нематерiальнi активи за 
мiнусом суми зносу та капітальні вкладення у 
нематеріальні активи 

423 (1,080) 

  
  

4 Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня) 393,879 378,115 
  

  

5 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня), але не більше 
основного капіталу (капіталу 1-го рівня) 

386,261 325,776 

  
  

5.1 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв, пiд 
стандартну заборгованiсть за кредитами, якi наданi 
клiєнтам та пiд стандартну заборгованiсть за операцiями 
за позабалансовими рахунками 

4,335 3,562 

5.2 Розрахунковий прибуток поточного року 381,926 322,214 
  

  

6 Усього регулятивного капіталу 780,140 703,891 
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29 Потенційні зобов'язання Банку 

Потенційне податкове зобов’язання 
Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків 
та законодавство, яке часто змінюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, 
може мати різне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають 
протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і 
державною податковими адміністраціями та між Національним банком України і 
Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних 
органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати значні штрафні 
санкції, а також стягувати пеню. Ці факти створюють в Україні значно серйозніші 
податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами 
оподаткування. 

Керівництво вважає, що воно виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. 
Проте не може існувати впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої 
думки щодо відповідності Банку чинному податковому законодавству і не застосують 
штрафні санкції. У цій фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних 
штрафних санкціях, пов’язаних з оподаткуванням.  

Судові процеси 
У ході своєї діяльності Банк залучається до різних судових процесів. На думку 
керівництва, результат цих судових процесів не матиме суттєвого впливу на фінансовий 
стан або результати операцій. 

Зобов'язання з капітальних вкладень 
На 31 грудня 2011 та 2010 років Банк не має контрактних зобов'язань, пов'язаних із 
придбанням основних засобів та нематеріальних активів. 

Зобов'язання оперативного лізингу (оренди) 
 
Таблиця 29.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 До 1 року  587 942 
2 Від 1 до 5 років  1,412 2,044 
3 Понад 5 років  3,643 2,759 
  

  

4 Усього 5,642 5,745 
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Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням 
 
Таблиця 29.2. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
(у тисячах гривень)   
    
1 Зобов'язання з кредитування, що надані - - 
2 Невикористані кредитні лінії  4,118,435 3,667,845 
3 Експортні акредитиви  1,358 1,752 
4 Імпортні акредитиви  253,255 238,771 
5 Гарантії видані  211,707 155,194 
  

  

6 Усього зобов'язань до відрахування резерву 4,584,756 4,063,562 
  

  

7 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 
кредитуванням (6,689) (9,871) 

  
  

8 Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за 
мінусом резерву 4,578,066 4,053,691 

  
  

Активи надані в заставу 
Станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 на Банк не надавав активи в заставу. 

Облік хеджування  
Станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року Банк не використовував 
інструменти хеджування. 
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30 Справедлива вартість фінансових інструментів 
Оцінена справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань визначається 
за допомогою методів дисконтованих грошових потоків та інших належних методологій 
оцінки вартості і може не відображати справедливу вартість цих інструментів на дату 
розповсюдження цієї фінансової звітності. Такі розрахунки не відображають ніяких 
премій або дисконтів, що можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно 
всієї суми певного фінансового інструмента. Оцінка справедливої вартості ґрунтується 
на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних 
економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших 
факторів. 

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без 
оцінки вартості очікуваної майбутньої діяльності та вартості активів і зобов’язань, що 
не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, ефект оподаткування сум, які 
можуть бути одержані в результаті реалізації нереалізованих прибутків і збитків, що 
може вплинути на оцінку справедливої вартості, не був врахований. 

Припускається, що справедлива вартість усіх короткострокових фінансових активів та 
зобов’язань дорівнює їх балансовій вартості у зв’язку з їх короткостроковим характером 
та ринковими процентними ставками на кінець періоду. Справедлива вартість позик і 
депозитів із строками погашення і виплат понад один рік приблизно дорівнює їх 
балансовій вартості, оскільки практично по всіх позиках Банк має право змінювати 
процентні ставки, коли змінюються ринкові процентні ставки. 
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31 Операції з пов'язаними особами 
У ході своєї звичайної діяльності Банк надає позики та аванси клієнтам, залучає 
депозити та здійснює інші операції з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються 
пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу 
сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та 
операційних рішень. 
Умови здійснення операцій із пов’язаними сторонами встановлюються у момент 
здійснення операцій. Пов’язаними сторонами для Банку є члени Наглядової Ради, 
Правління та члени їх сімей, суб’єкти господарювання, що перебувають під спільним 
контролем. 
Банк оцінює кредитні ризики, пов’язані із кредитуванням пов’язаних сторін, та управляє 
ними на основі нормативів встановлених Національним Банком України. Банк щоденно 
контролює та дотримується нормативів, які на 31 грудня 2011 та 2010 років мали такі 
значення:  
 
Таблиця 31.1. Нормативи, пов’язані із кредитуванням пов’язаних сторін 
  31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
    
1 Н9 - норматив максимального розміру кредитів, гарантій 

та поручительств, наданих одному iнсайдеру, значення 
нормативу визначається як співвідношення суми всіх 
зобов'язань цього інсайдера перед банком і всіх 
позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього 
інсайдера, та статутного капіталу банку. 

Нормативне значення нормативу Н9 не має перевищувати 
5%. 

4.65% 4.93% 

  
  

2 Н10 - норматив максимального сукупного розмiру 
кредитів, гарантій та поручительств, наданих 
інсайдерам, значення нормативу визначається як 
співвідношення сукупної заборгованості зобов'язань усіх 
інсайдерів перед банком і 100 відсотків суми 
позабалансових зобов'язань,виданих банком щодо всіх 
інсайдерів, та статутного капіталу банку. 

Нормативне значення нормативу Н10 не має 
перевищувати 30%.  

21.28% 20.16% 
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Залишки за розрахунками та операції із пов’язаними сторонами на 31 грудня 2011 
представлені таким чином: 
Таблиця 31.2. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2011 
        
(у тисячах гривень)       
        

 Найменування статті 

М
ат

ер
ин

сь
ка

 к
ом

па
ні

я 
 

Н
ай

бі
ль

ш
і у

ча
сн

ик
и 

(а
кц

іо
не

ри
) б

ан
ку

  

Д
оч

ір
ні

 к
ом

па
ні

ї  

П
ро

ві
дн

ий
 

уп
ра

вл
ін

сь
ки

й 
пе

рс
он

ал
  

А
со

ці
йо

ва
ні

 к
ом

па
ні

ї  

Ін
ш

і п
ов

'я
за

ні
 о

со
би

  

1  Грошові кошти та їх еквіваленти - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

860,414 
2  Торгові цінні папери  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4  Кошти в інших банках  - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 5  Кредити та заборгованість клієнтів  - 

 
- 
 

- 
 

12,761 - 
 

- 
 6  Резерв під заборгованість за кредитами  - - 

 
- 
 

(26) 
 

- 
 

(129) 
 7  Цінні папери в портфелі банку на продаж  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8  
Цінні папери в портфелі банку до 

погашення  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9  Інвестиції в асоційовані компанії  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 10  Інші фінансові активи - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
11  Інші активи  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12  
Довгострокові активи, призначені для 

продажу та активи групи вибуття  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13  Кошти банків  - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

360,083 
 14  Кошти клієнтів  - 

 
- 
 

- 
 

303 
 

- 
 

- 
 15  Боргові цінні папери, емітовані банком  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 16  Інші залучені кошти  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 17  Резерви за зобов'язаннями  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 18 Інші зобов'язання  - - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
19 Субординований борг  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

20 

Зобов'язання, що пов'язані з 
довгостроковими активами, 
призначеними для продажу (чи групами 
вибуття)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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Залишки за розрахунками та операції із пов’язаними сторонами на 31 грудня 2010 
представлені таким чином: 
Таблиця 31.3. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 
        
(у тисячах гривень)       
        

 Найменування статті 

М
ат

ер
ин

сь
ка

 к
ом

па
ні

я 
 

Н
ай

бі
ль

ш
і у

ча
сн

ик
и 

(а
кц

іо
не

ри
) б

ан
ку

  

Д
оч

ір
ні

 к
ом

па
ні

ї  

П
ро

ві
дн

ий
 

уп
ра

вл
ін

сь
ки

й 
пе

рс
он

ал
  

А
со

ці
йо

ва
ні

 к
ом

па
ні

ї  

Ін
ш

і п
ов

'я
за

ні
 о

со
би

  

1  Грошові кошти та їх еквіваленти - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

604,658 
2  Торгові цінні папери  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4  Кошти в інших банках  - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 5  Кредити та заборгованість клієнтів  - 

 
- 
 

- 
 

12,768 - 
 

- 
 6  Резерв під заборгованість за кредитами  - - 

 
- 
 

(15) 
 

- 
 

(110) 
 7  Цінні папери в портфелі банку на продаж  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8  
Цінні папери в портфелі банку до 

погашення  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9  Інвестиції в асоційовані компанії  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 10  Інші фінансові активи - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,044 
 11  Інші активи  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12  
Довгострокові активи, призначені для 

продажу та активи групи вибуття  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13  Кошти банків  - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

439,752 
 14  Кошти клієнтів  - 

 
- 
 

- 
 

800 
 

- 
 

- 
 15  Боргові цінні папери, емітовані банком  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 16  Інші залучені кошти  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 17  Резерви за зобов'язаннями  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 18  Інші зобов'язання  - - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

150 
 19 Субординований борг  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

20 

Зобов'язання, що пов'язані з 
довгостроковими активами, 
призначеними для продажу (чи групами 
вибуття)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2011 рік представлені 
таким чином: 

Таблиця 31.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2011 рік 

       (у тисячах гривень)      
        

 Найменування статті  
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1  Процентні доходи  - 
 

- 
 

- 
 

361 
 

- 
 

- 
 2 Процентні витрати  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(87) 
 

3 
Резерви під заборгованість за 

кредитами  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 Дивіденди  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
Результат від торгових операцій з 

цінними паперами в торговому 
портфелі банку  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 

Результат від переоцінки інших 
цінних паперів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7 
Результат від торгівлі іноземною 

валютою  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8 
Результат від переоцінки іноземної 

валюти  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9 Комісійні доходи  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 10 Комісійні витрати  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11 

Прибуток/(збиток), який виникає 
під час первісного визнання 
фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або 
нижчою за ринкову  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 

Прибуток/(збиток), який виникає 
під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань за 
процентною ставкою, вищою або 
нижчою за ринкову  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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Таблиця 31.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2011 рік 

       (у тисячах гривень)      
       

 Найменування статті  

М
ат

ер
ин

сь
ка

 к
ом

па
ні

я 
 

Н
ай
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ш
і у

ча
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ик
и 

(а
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) б
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Д
оч
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ні

 к
ом

па
ні

ї  

П
ро

ві
дн

ий
 

уп
ра

вл
ін

сь
ки

й 
пе

рс
он

ал
  

А
со

ці
йо

ва
ні

 к
ом

па
ні

ї  

Ін
ш

і п
ов

'я
за

ні
 о

со
би

  

12 

Прибуток/(збиток), який виникає 
під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань за 
процентною ставкою, вищою або 
нижчою за ринкову  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13 
Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14 
Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15 Резерви за зобов'язаннями  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 16 Інші операційні доходи  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17 
Доходи/(витрати) від дострокового 

погашення заборгованості  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18 
Адміністративні та інші операційні 

витрати  
- 
 

- 
 

- 
 

(18,141) 
 

- 
 

 
(37,979) 

 
 

19 
Частка прибутку асоційованих 

компаній  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2010 рік представлені 
таким чином: 

Таблиця 31.5. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2010 рік 

       (у тисячах гривень)      
        

 Найменування статті  

М
ат

ер
ин

сь
ка

 к
ом

па
ні

я 
 

Н
ай

бі
ль

ш
і у

ча
сн
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и 

(а
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іо
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) б
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ї  
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ш

і п
ов

'я
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со
би

  

1  Процентні доходи  - - 
 

- 
 

375 
 

- 
 

- 
 2 Процентні витрати  - - 

 
 - 

 
- 
 

(68) 
 

3 
Резерви під заборгованість за 

кредитами  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 Дивіденди  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
Результат від торгових операцій з 

цінними паперами в торговому 
портфелі банку  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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Таблиця 31.5. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2010 рік 

       (у тисячах гривень)      
        

 Найменування статті  

М
ат

ер
ин

сь
ка

 к
ом

па
ні

я 
 

Н
ай

бі
ль

ш
і у

ча
сн

ик
и 

(а
кц

іо
не

ри
) б

ан
ку

  

Д
оч

ір
ні

 к
ом

па
ні

ї  

П
ро

ві
дн

ий
 

уп
ра

вл
ін

сь
ки

й 
пе

рс
он

ал
  

А
со

ці
йо

ва
ні

 к
ом

па
ні

ї  

Ін
ш

і п
ов

'я
за

ні
 о

со
би

  

6 

Результат від переоцінки інших 
цінних паперів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7 
Результат від торгівлі іноземною 

валютою  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8 
Результат від переоцінки іноземної 

валюти  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9 Комісійні доходи  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 10 Комісійні витрати  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11 

Прибуток/(збиток), який виникає 
під час первісного визнання 
фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або 
нижчою за ринкову  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 

Прибуток/(збиток), який виникає 
під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань за 
процентною ставкою, вищою або 
нижчою за ринкову  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13 
Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14 
Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15 Резерви за зобов'язаннями  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 16 Інші операційні доходи  - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17 
Доходи/(витрати) від дострокового 

погашення заборгованості  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18 
Адміністративні та інші операційні 

витрати  
- - - (11,273) - (20,648) 

19 
Частка прибутку асоційованих 

компаній  
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2011 
року представлені таким чином: 

Таблиця 31.6 "Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 
кінець дня 31 грудня 2011 року" 

       (у тисячах гривень)      
        

 Найменування статті  

М
ат

ер
ин

сь
ка

 к
ом

па
ні

я 
 

Н
ай
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ш
і у
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и 
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іо
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П
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А
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йо
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ні

 к
ом
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ї  

Ін
ш

і п
ов

'я
за

ні
 о

со
би

  

1 Гарантії надані - - - - - 638 
2 Гарантії отримані  - - - 7,070 - 2,510,062 
3 Імпортні акредитиви - - - - - - 
4 Експортні акредитиви - - - - - - 
5 Інші зобов'язання  - - - - - - 
6 Інші потенційні зобов'язання  - - - - - - 

Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2010 
року представлені таким чином: 

Таблиця 31.7 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 
дня 31 грудня 2010 року 

       (у тисячах гривень)      
        

 Найменування статті  

М
ат

ер
ин

сь
ка

 к
ом

па
ні

я 
 

Н
ай

бі
ль

ш
і у

ча
сн

ик
и 

(а
кц

іо
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) б
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Д
оч

ір
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ом

па
ні

ї  

П
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Ін
ш

і п
ов

'я
за

ні
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со
би

  

1 Гарантії надані - - - - - 636 
2 Гарантії отримані  - - - 6,678 - 2,153,142 
3 Імпортні акредитиви - - - - - - 
4 Експортні акредитиви - - - - - - 
5 Інші зобов'язання  - - - - - - 
6 Інші потенційні зобов'язання  - - - - - - 
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Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2011 
року представлені таким чином: 
Таблиця 31.8. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 
2011 року 

       (у тисячах гривень)      
        

 Найменування статті  
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Н
ай

бі
ль

ш
і у

ча
сн

ик
и 

(а
кц

іо
не

ри
) б

ан
ку

  

Д
оч

ір
ні

 к
ом

па
ні

ї  

П
ро

ві
дн

ий
 

уп
ра

вл
ін

сь
ки

й 
пе

рс
он

ал
  

А
со

ці
йо

ва
ні

 к
ом

па
ні

ї  

Ін
ш

і п
ов

'я
за

ні
 о

со
би

  

1  
Сума кредитів, що надані 

пов'язаним особам протягом 
року  

- - - 4,778 - - 

2  
Сума кредитів, що погашені 

пов'язаними особами протягом 
року  

- - - 3,890 - - 

 

Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2010 
року представлені таким чином: 
 

Таблиця 31.9. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 
2010 року 

       (у тисячах гривень)      
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1  Сума кредитів, що надані 
пов'язаним особам протягом 
року  

- - - 4,661 - - 

2  Сума кредитів, що погашені 
пов'язаними особами протягом 
року  

- - - 288 - - 
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1. Інформація за видами активів, інформація про власний капітал та зобов’язання 
відповідно до встановлених нормативів 

 Примітка* 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
      (у тисячах гривень)    
      Активи    
     1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 936,547 733,226 
 Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України, що обліковуються на окремому 
рахунку 4 59,660 37,964 

2 Торгові цінні папери  5 1,068,710 551,863 
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 6 20,063 - 

4 Кошти в інших банках 7 3,853 82,233 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 2 136,141 2,156,522 
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 1 244,941 2,067,520 
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення  - - 
8 Інвестиції в асоційовані компанії  - - 
9 Інвестиційна нерухомість  - - 
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток  60,515 96,698 
11 Відстрочений податковий актив  - - 
12 Гудвіл  - - 
13 Основні засоби та нематеріальні активи 10 36,784 38,794 
14 Інші фінансові активи 11 641 3,338 
15 Інші активи 12 6,401 3,902 
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та 

активи групи вибуття  - - 
   

  

17 Усього активів  5,574,256 5,772,060 
   

  

 Зобов'язання    
18 Кошти банків 13 511,308 778,094 
19 Кошти клієнтів 14 4,195,789 4,201,220 
20 Боргові цінні папери, емітовані банком  - - 
21 Інші залучені кошти  - - 
22 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  - - 
23 Відстрочені податкові зобов'язання 24 65,189 54,399 
24 Резерви за зобов'язаннями 15 6,689 9,871 
25 Інші фінансові зобов'язання 16 6,965 19,967 
26 Інші зобов'язання 17 3,013 2,479 
27 Субординований борг  - - 
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 Примітка* 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
      (у тисячах гривень)    
     28 Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими 

активами, призначеними для продажу (чи групами 
вибуття)  - - 

   
  

29 Усього зобов'язань  4,788,953 5,066,030 
   

  

 Власний капітал    
30 Статутний капітал 18 319,591 319,591 
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  409,216 302,134 
32 Резервні та інші фонди банку 19 56,496 84,305 

   
  

33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) 
банку  785,303 706,030 

34 Частка меншості  - - 
   

  

35 Усього власного капіталу та частка 
меншості  785,303 706,030 

   
  

36 Усього пасивів  5,574,256 5,772,060 
   

  

     * Див. зазначені примітки до фінансової звітності для детальної інформації за видами 
активів, про власний капітал та зобов’язання відповідно до встановлених нормативів. 

2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр. вартість чистих активів Банку була вищою ніж 
сума його статутного капіталу. 

3. Інформація стосовно сплати Банком статутного капіталу у встановлені 
законодавством терміни 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр., статутний капітал Банку був повністю сплачений 
грошовими коштами. 

4. Відповідність розміру власного капіталу для компаній з управління активами, 
що мають в управлінні активи недержавних пенсійних фондів, вимогам 
законодавства України 

Банк не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. Тому інформація 
стосовно відповідності розміру власного капіталу для компаній з управління активами, 
що мають в управлінні активи недержавних пенсійних фондів, вимогам законодавства 
України не надається. 

5. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр., Банк не здійснював випуску цінних паперів.  

6. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру 
іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації» 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр., Банк не мав випущених іпотечних облігацій. 

7. Стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр., Банк не мав випущених іпотечних цінних паперів. 
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