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Примітка 1 Інформація про Банк 

 

Назва та місцезнаходження Банку 

 

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк" (скорочене найменування – ПАТ "Сітібанк"). Головний офіс ПАТ 

"Сітібанк" знаходиться за адресою: Україна, м. Київ 03150, вул. Димитрова, 16-Г. 

 

Організаційно-правова форма Банку 

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк" (надалі - Банк) 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. 

 

Банк 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 – Національний банк) 11 травня 1998 року за реєстраційним номером № 

274.  

  

30 жовтня 1998 року Банк отримав пакет ліцензій, які дозволяють виконувати всі основні банківські операції для 

корпоративних клієнтів та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) (4 грудня 2001 року Банк 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 

Банк 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 Банку було змінено на нову банківську ліцензію 

№193 від 12 жовтня 2011 року, а дозвіл №193-1 було замінено на Генеральну ліцензію на здійснення валютних 

операцій №193 від 12 жовтня 2011 року та Додаток до Генеральної ліцензії №193 від 12 жовтня 2011 року.  

 

Банк 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 (була оновлена 04.11.2009), строк дії – до 12.07.2012; 

13.07.2012 видана нова Ліцензія серії АД № 034437 для здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, строк дії – необмежений; 

- Ліцензія серії АВ №534090 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 

торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності, видана 18.06.2010, строк дії – до 18.06.2015; 

- Ліцензія серії АВ №534091 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 

торгівлі цінними паперами – дилерської діяльності, видана 18.06.2010, строк дії - до 18.06.2015 року; 

- Ліцензія серії АВ №534092 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 

торгівлі цінними паперами – андерайтингу, видана 18.06.2010, строк дії - 18.06.2015 року; 

- Ліцензія серії АВ №534093 для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 

торгівлі цінними паперами – діяльності з управління цінними паперами, видана 18.06.2010, строк дії - до 

18.06.2015. 

 

Кількість працівників Банку станом на 31 грудня 2012 року склала 142 особи (станом на 31 грудня 2011 року – 138 

осіб). 

 

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

Банк є 100% дочірнім банком фінансової корпорації Сітігруп Інк. (Citigroup Inc.) (штаб-квартира в м. Нью-Йорк, 

США). 
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Види діяльності, яку здійснює та має здійснювати Банк 

Відповідно до Статуту, ліцензій Національного банку та ліцензій НКЦПФР Банк 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; 

   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.  

 

Банк здійснює наступні види діяльності на основі банківської ліцензії Національного банку: 

- залучення  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. 

 

Банк здійснює валютні операції на підставі генеральної ліцензії Національного банку: 

- 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, Банк має право здійснювати такі види діяльності: 
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- брокерську діяльність; 

- дилерську діяльність; 

- андерайтинг; 

- діяльність з управління цінними паперами; 

- депозитарну діяльність зберігача цінних паперів. 

 

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 

 

Банк 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 Банку 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 Національним банком, надає рекомендації щодо управління активами і пасивами 

з метою дотримання нормативних показників; відповідає за оптимізацію грошових потоків і забезпечення 

платіжної дисципліни; координує систему корпоративного прогнозування. 

Тарифний комітет аналізує співвідношення собівартості послуг банку і ринкової конкурентоспроможності діючих 

тарифів, відповідає за політику банку з питань ціноутворення та ефективності проведення банківських операцій, 

надає пропозиції щодо встановлення тарифів банківських послуг. 

Структурні підрозділи, що виконують банківські операції, відповідають за виконання рішень Правління та 

профільних комітетів, надають послуги з банківського обслуговування, здійснюють операції по залученню 

ресурсів та розміщенню активних вкладень 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 
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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 31 грудня 2012 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво №130 

видано 08.11.2012; дата реєстрації - 28.11.2000, реєстраційний номер 140). Переведення Банку до статусу 

тимчасового учасника не відбувалося. 

Платоспроможність Банку 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) Н2 станом на 31 грудня 2012 року становить 

– 42.53% (31 грудня 2011 року: 31.92%) (граничне значення – не менше 10%), норматив (коефіцієнт) 

співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3 – 14.78% (31 грудня 2011 року: 13.78%) (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 Банку є Загальні Збори 

Акціонерів, Наглядова Рада, Правління, Ревізійна Комісія та департамент внутрішнього аудиту. 

 

Основними функціями Загальних Зборів Акціонерів є визначення напрямків діяльності Банку, внесення змін та 

доповнень до Статуту Банку, обрання та припинення повноважень членів Наглядової Ради, прийняття рішень про 

ліквідацію та реорганізацію Банку, 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 Банку, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством 

України та Статутом Банку, контролює та регулює діяльність Правління Банку, 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. 

 



Публічне Акціонерне Товариство "Сітібанк" 
Фінансова звітність на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився на цю дату 

Примітки до фінансової звітності 

 

13 

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 виконує функції нагляду за поточною діяльністю Банку, контролю за 

дотриманням законів, нормативно-правових документів, актів Національного банку,  перевіряє результати 

поточної фінансової діяльності Банку. Департамент внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо 

Наглядовій Раді. 

 

Для здійснення поточної діяльності  та управління ризиками в Банку створені наступні комітети: 

- Комітет з бізнес-ризиків, комплаєнсу та контролю; 

- Комітет з управління активами та пасивами;  

- Кредитний Комітет; 

- Тарифний Комітет. 

Протягом 2012 року не відбулося жодних подій, визначених відповідно до частини 1 статті 41 Закону України "Про 

цінні папери та фондовий ринок", які могли б мати значний вплив на фінансове становище Банку та призвели б 

до значної зміни вартості його цінних паперів, у тому числі таких: 

- не було прийнято жодних рішень про випуск цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного 

капіталу Банку; 

- не були затверджені рішення про викуп власних акцій Банку; 

- немає фактів лістингу/делістингу акцій Банку, що обертаються на фондовій біржі; 

- не було отримано кредитів, за якими сума перевищує 25% статутного капіталу Банку; 

- відсутні значні зміни у структурі управління Банку; 

- не було ніяких змін у складі акціонерів, які володіють 10% та більше відсотками голосуючих акцій Банку; 

- немає схвалених рішень, щодо відкриття філій та/або представництв; 

- не були схвалені рішення щодо зменшення статутного капіталу Банку; 

- немає прийнятих рішень суду про банкрутство Банку або про реорганізацію потенційного банкрута; 

- не були прийняті рішення вищим керівним органом Банку або судом по відношенню до процедури 

банкрутства. 

Частка керівництва в акціях 

Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року керівництво Банку не володіє акціями Банку. 

 

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

 

 31 грудня 

2012 року 

31 грудня 

2011 року 

   
Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation)  67% 

 

67% 

 Сітікорп Лізінг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) 33% 

 

33% 

 Усього 100% 100% 
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Звітна дата та звітний період 

 

Фінансова звітність Банку підготовлена станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 

року. 

 

Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру 

 

Національною валютою України є гривня. Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності є 

гривня. Якщо не зазначено інше, фінансова інформація представлена у гривнях, округлених до тисяч. 

 

Затверждення фінансової звітності до випуску 

 

Фінансова звітнітсь за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, затверджена до випуску Правлінням Банку 24 квітня 

2013 року. 

 

 

Примітка 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 

суб’єктів господарювання, які працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов’язано з 

ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, падіння обсягів операцій на ринках капіталу та 

кредитних ресурсів, а також його вплив на економіку України посилили невизначеність щодо умов здійснення 

діяльності. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 

здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення діяльності 

можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. 

 

Вплив на фінансовий стан Банку подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ринків і посилення 

нестабільності валютних і фондових ринків важко оцінити з прийнятним ступенем достовірності. Управлінський 

персонал вважає, що він вживає всіх необхідних заходів на підтримку стабільного розвитку і посилення позиції 

ліквідності Банку за обставин, що склалися. 

 

 

Примітка 3 Основи подання фінансової звітності 

 

Ця фінансова звітність Банку  підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 

прийнятих Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ), та тлумачень, випущених 

Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ), а також вимог Національного банку України 

щодо розкриття інформації в річній фінансовій звітності, встановлених постановою Правління Національного 

банку України №373 від 24 жовтня 2011 року "Про затвердження Інструкції про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України". 

 

Бухгалтерський облік Банку здійснюється відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в банківських установах України, встановлених правилами 

Національного банку України відповідно до МСФЗ. 

 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі бухгалтерських записів та містить трансформаційні коригування 

для складання фінансової звітності за МСФЗ у разі виявлення розходжень між вимогами МСФЗ та нормативно-

правовими актами Національного банку України, зокрема: 

- у частині сформованих резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 

операціями, що розраховані відповідно до Положення про порядок формування та використання банками 

України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями;  

- за процентними доходами; 

- щодо застосування вимог міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність в 

умовах гіперінфляції" до власного капіталу; 

- за операціями з акціонерами Банку; 

- за відстроченими податками. 
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Протягом попередніх звітних періодів, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Банк складав 

фінансову звітність у відповідності до правил складання та оприлюднення фінансової звітності, які ґрунтувалися 

на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку (далі – відповідно 

до правил Національного банку). Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, є першою 

фінансовою звітністю Банку, складеною у відповідності з вимогами МСФЗ (Див. Примітку 5, яка містить 

інформацію щодо переходу Банку на МСФЗ).   

 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки 

окремих фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (далі – 

МСБО 39), а саме: за справедливою вартістю відображені цінні папери, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки через прибуток або збиток, похідні фінансові інструменти у торговому портфелі,  

а також фінансові активи, наявні для продажу; за амортизованою вартістю обліковуються грошові кошти та їх 

еквіваленти, кредити та інша заборгованість клієнтів, фінансові зобов’язання. Основні положення облікової 

політики, яка використовувалась для підготовки цієї фінансової звітності, викладено у Примітці 4. Положення 

облікової політики застосовувалися послідовно по відношенню до всіх поданих звітних періодів, якщо не 

зазначено інше. 

 

 

Примітка 4 Принципи облікової політики 

 

4.1 Основи оцінки складання фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Банку ґрунтується на основоположному припущенні безперервності, принципі нарахування та 

якісних характеристиках зрозумілості, доречності, достовірності та зіставності. 

 

При підготовці фінансової звітності Банк робить оцінки та припущення, що мають вплив на визначення суми 

активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності та 

визначення сум доходів та витрат звітного періоду. 

 

Основою оцінки статей фінансової звітності Банку є історична собівартість, за винятком статей, зазначених в 

основних положеннях облікової політики, що наведені нижче, коли використовуються такі види оцінки, як 

амортизована собівартість або справедлива вартість. 

 

Амортизована собівартість фінансового активу або зобов’язання  – це сума, за якою фінансовий актив або 

зобов’язання вимірюється при первісному визнанні, мінус виплати на погашення основного боргу, плюс або мінус 

накопичена амортизація різниці між первісною вартістю та сумою погашення із застосуванням методу ефективної 

ставки відсотка, за мінусом будь-якого зменшення  через рахунок резервів на знецінення.  

 

Метод ефективної ставки відсотка – це метод розрахунку амортизованої вартості фінансового активу або 

фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів або зобов’язань) та розподілу процентного доходу або 

процентних витрат протягом відповідного періоду. Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує 

майбутні грошові платежі або надходження протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту, 

або, у відповідних обставинах - коротшого періоду, до чистої балансової вартості фінансового активу або 

зобов’язання. При розрахунку ефективної ставки відсотка Банк оцінює грошові потоки, ураховуючи всі контрактні 

умови щодо фінансового інструменту, проте не враховує майбутні кредитні збитки. Розрахунок включає всі 

комісійні до сплати або отримання, узгоджені сторонами контракту, які є невід’ємною  частиною ефективної 

ставки відсотка, витрати на операції, та всі інші премії та дисконти.    

 

Справедлива вартість – це сума, за якою актив можна обміняти, або зобов’язання – погасити, між обізнаними, 

зацікавленими сторонами за операціями на звичайних умовах. 

 

4.2 Первісне визнання фінансових інструментів 

 

Фінансовим інструментом вважається будь-який контракт, в результаті  якого у однієї сторони виникає 

фінансовий актив  та фінансове зобов’язання або дольовий інструмент - у іншої. 

Фінансовий актив – це будь-який актив Банку, який є:  

- грошовими коштами; 
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- інструментом капіталу іншої компанії; 

- контрактним правом на отримання грошових коштів від іншої сторони контракту або на обмін фінансовими 

активами або зобов’язаннями з іншою стороною контракту на потенційно сприятливих для Банку умовах; 

- контракт, який буде або може бути погашений інструментами капіталу іншої сторони контракту, і який не є 

похідним інструментом,  що зобов’язує або може зобов’язати Банк отримати змінну кількість власних  

інструментів капіталу, або  дериватив, що буде або може бути погашений в інший спосіб, ніж шляхом 

обміну фіксованої суми готівки або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів 

капіталу.  

Фінансове зобов’язання – це будь яке зобов’язання Банку, яке є: 

- контрактним зобов’язанням (сплатити або передати фінансовий актив іншій стороні контракту, або 

обмінятися  фінансовими активами або зобов’язаннями на умовах, що є потенційно несприятливими для 

Банку), або  

- контракт, який буде або може бути погашений інструментами капіталу Банку, і який не є похідним 

інструментом,  що зобов’язує або може зобов’язати Банк передати змінну кількість власних  інструментів 

капіталу, або  дериватив, що буде або може бути погашений в інший спосіб, ніж шляхом обміну фіксованої 

суми готівки або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу Банку.  

 

Інструмент капіталу Банку – це будь-який контракт, який являє собою остаточну частку в активах Банку після 

вирахування усіх його  зобов’язань. 

 

Банк визнає у своїй фінансовій звітності фінансове зобов’язання, тоді і тільки тоді, коли він стає стороною 

контрактного забезпечення інструменту. 

 

Первісне визнання фінансових інструментів Банк здійснює наступним чином: 

а) фінансові активи за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки (цінні папери в 

торговому портфелі, валютообмінні операції за форвардними контрактами, інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток): 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 оцінюються  за справедливою вартістю, без яких-небудь  відрахувань 

видатків на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу або іншому вибутті, за винятком: 

- кредитів та інших фінансових активів, 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 з урахуванням визнання 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. 

 

4.3 Знецінення фінансових активів 

 

Банк визнає зменшення корисності за такими категоріями фінансових активів: кредити та заборгованість клієнтів; 

кредити та вклади у кредитних установах; цінні папери, наявні для продажу та у портфелі до погашення; інші 

фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю. 
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Банк здійснює аналіз об'єктивних доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу  або групи 

фінансових активів, на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення корисності, якщо є об’єктивне свідчення 

зменшення корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу (“подія 

збитку”), і така подія (або події) збитку впливає (впливають) на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від 

фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити 

а) значні фінансові труднощі емітента або боржника;  

б) порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування платежів відсотків або основної 

суми;  

в) надання позикодавцем (з економічних чи юридичних причин, пов’язаних із фінансовими труднощами 

позичальника) концесії позичальникові, яку позикодавець не розглядав би за інших умов;  

г) стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову реорганізацію;  

ґ) зникнення активного ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів; або  

д) спостережені дані, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити, попередньо оцінених майбутніх грошових 

потоків від групи фінансових активів з часу первісного визнання цих активів, хоча зменшення ще не можна 

ідентифікувати з окремими фінансовими активами в групі, включаючи:  

i) негативні зміни у стані платежів позичальників у групі (наприклад, збільшення кількості прострочених 

платежів або збільшення кількості позичальників із кредитними картками, які досягли свого кредитного ліміту і 

сплачують мінімальну щомісячну суму); або  

ii) національні чи локальні економічні умови, які корелюють із невиконанням зобов’язань за активами в 

групі (наприклад, збільшення рівня безробіття у географічному регіоні позичальників, зменшення цін на 

нерухомість в іпотеках у відповідному регіоні, зменшення цін на нафту щодо активів за позиками для 

нафтовидобувних компаній, або негативні зміни в умовах галузі, які впливають на позичальників у групі). 

 

З метою розрахунку резерву Банк розподіляє фінансові активи на індивідуально значущі та ні. 

 

За знеціненими та індивідуально значущими активами Банк визначає зменшення корисності на індивідуальній 

основі. За знеціненими і індивідуально незначущими та не знеціненими фінансовими активами Банк визначає 

зменшення корисності на груповій основі. 

 

Якщо Банк переглядає свою оцінку надходжень за фінансовими активами, він коригує балансову вартість цього 

активу, щоб відобразити фактичні та переглянуті очікувані грошові потоки. Банк переобраховує балансову 

вартість активу шляхом перерахунку теперішньої вартості очікуваних майбутніх потоків за первісною ефективною 

ставкою, або, якщо це доречно, переглянуту ефективну ставку. Коригування визнається у звіті про прибутки і 

збитки та інший сукупний дохід, як дохід або витрати. 

 

Списання фінансових активів за рахунок сформованих резервів відбувається за відсутності обґрунтованих 

очікувань щодо відшкодування їх вартості згідно рішення керівництва Банку. 

 

4.4 Припинення визнання фінансових інструментів 

 

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових 

активів) відбувається у разі, якщо: 

- закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

- Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо Банк зберіг права на 

отримання грошових потоків від активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання перерахувати їх у 

повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах "транзитної угоди"; 

- Банк передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або не передав і не зберіг практично всіх 

ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим активом. 

 

У разі якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при цьому не передав і не зберіг 

практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над активом, такий актив 

продовжує відображатись в обліку в межах подальшої участі Банку у цьому активі. Подальша участь Банку в 

активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншим із значень: первісною балансовою 

вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Банку до сплати. 

 

Передавання  фінансових активів призводить до припинення їх визнання у випадку, якщо Банк передав практично 

всі ризики та вигоди пов’язані з таким активом та передає контроль над таким активом. 
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Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку 

дії відповідного зобов’язання. 

 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне 

зобов’язання  знімається з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості 

зобов’язань у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

 

4.5 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, кореспондентські рахунки в інших 

банках, а також короткострокові кредити і депозити в інших банках із строком погашення до дев’яноста днів від 

дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями та характеризуються незначним 

ризиком зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю. 

 

4.6 Фінансові активи за справедливою вартістю через прибутки та збитки 

 

Банк відносить до складу фінансових активів, призначених для торгівлі, фінансові активи, які: 

- були придбані переважно з метою перепродажу протягом короткого проміжку часу; 

- при первісному визнанні були складовою частиною ідентифікованих фінансових активів, управління якими 

здійснюється на груповій основі  та для яких існують докази щодо нещодавнього короткострокового 

отримання прибутку, або 

- є похідними  фінансовими інструментами (за виключенням похідних, які є фінансовими гарантіями, або 

призначеними та ефективними інструментами хеджування). 

 

Середньострокові і довгострокові державні цінні папери з індексованою вартістю Банк враховує як інші фінансові 

активи за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки та збитки.  

 

Відповідно до вимог МСБО 39 вбудований похідний інструмент відокремлюється від основного договору та 

обліковується як похідний інструмент, крім випадків, коли вбудований інструмент тісно пов’язаний з основним 

договором. Якщо вбудований похідний інструмент відокремлюється, то основний договір обліковується згідно з 

загальними вимогами щодо класифікації, а похідний інструмент - за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки через прибути або збитки, якщо він не призначений інструментом хеджування. У випадках, коли 

неможливо окремо оцінити вбудований похідний інструмент ні на дату придбання, ні на наступну дату фінансової 

звітності, то весь гібридний (комбінований) контракт визначається за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку. 

 

4.7 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. 

 

Банк переоцінює цінні папери у торговому портфелі щоденно. 

 

4.8 Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Кредити та заборгованість клієнтів – це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, 

що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового 
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перепродажу та не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток 

або збиток або з відображенням у складі іншого сукупного доходу Банку. 

 

Первісна вартість являє собою суму сплачених грошових коштів чи їх еквівалент, або справедливу вартість інших 

ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, та включає витрати на здійснення операції. 

 

У тих випадках, коли справедлива вартість наданої компенсації не дорівнює справедливій вартості кредиту, 

наприклад, коли кредит надано за ставками нижчими (вищими) від ринкових, різниця між справедливою вартістю 

наданої компенсації та справедливою вартістю кредиту, визнається як збиток (прибуток) при первісному визнанні 

кредиту і включається до звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід відповідно до суті таких збитків 

(доходів). 

 

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). 

 

Кредити, надані клієнтам, які не мають фіксованих термінів погашення, обліковуються за методом ефективної 

ставки відсотка, на основі очікуваного терміну погашення.   

 

Зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів Банк визнає шляхом формування резервів. Балансова 

вартість активу зменшується на суму резерву на знецінення. Сума збитку відображається у звіті про прибутки та 

збитки та інший сукупний дохід. 

 

Реструктуризовані кредити 

 

Банк намагається, по можливості, замість звернення щодо стягнення застави, переглядати умови кредитів, 

наданих клієнтам, наприклад, продовжувати строки погашення, та погоджує нові умови кредитування.  

 

Облік подібної реструктуризації проводиться наступним чином: 

 

- якщо змінюється валюта кредиту, то старий кредит припиняється визнаватися, а натомість визнається 

новий кредит; 

- якщо реструктуризація не обумовлена фінансовими труднощами позичальника, то Банк використовує 

підхід, аналогічний до підходу щодо фінансових зобов’язань, описаному нижче; 

- якщо реструктуризація обумовлена фінансовими труднощами позичальника та кредит визнано таким, що 

втратив корисність після реструктуризації, то Банк визнає різницю між теперішньою вартістю майбутніх 

платежів грошових потоків у відповідності з новими умовами договору, дисконтованих з використанням 

первинної ефективної ставки, та балансовою вартістю до реструктуризації, у складі відрахування до 

резервів під зменшення корисності у звітному періоді. 

 

Якщо кредит не є знеціненим в результаті реструктуризації, то Банк перераховує поточну ефективну процентну 

ставку.  

 

Як тільки умови кредитування переглянуті, кредит більше не вважається простроченим. Керівництво постійно 

аналізує реструктуризовані кредити з тим, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та можливості 

здійснення майбутніх платежів. Такі кредити продовжують оцінюватись на предмет зменшення корисності на 

індивідуальній чи груповій основі, а їх відновлювальна вартість розраховується з використанням первісної або 

поточної ефективної процентної ставки за кредитом. 

  

Справедлива вартість кредитів та заборгованості клієнтів визначається Банком шляхом дисконтування всіх 

очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки щодо подібного фінансового 

інструменту. 
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4.9 Цінні папери у портфелі банку на продаж  

 

Цінні папери класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані, в основному, з метою продажу або 

перепродажу протягом невизначеного періоду часу, за винятком інвестицій в інструменти власного капіталу, які 

не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не можна  достовірно 

оцінити. 

 

Цінні папери наявні для продажу первісно відображаються за справедливою вартістю. Після первісного визнання 

фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, при цьому прибутки та збитки від 

переоцінки відображаються як окремий компонент у складі іншого сукупного доходу до моменту вибуття або 

зменшення корисності інвестиції. У цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі 

іншого сукупного доходу, включається до складу прибутків або збитків. При цьому проценти, що розраховуються 

за методом ефективного відсотка, відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

 

Правила визначення справедливої вартості застосовуються такі ж самі, як і для фінансових активів з переоцінкою 

через прибутки та збитки. Справедлива вартість фінансових активів, щодо яких існує активний ринок, 

визначається за поточними ставками на купівлю. Справедлива вартість фінансових активів, щодо активний ринок 

відсутній, визначається згідно застосованих методик оцінки. Такі методики базуються на даних щодо останніх 

угод, укладених на ринкових умовах, поточної ринкової вартості подібного фінансового активу, а також аналізу 

дисконтованих грошових потоків. 

  

4.10 Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу) 

 

Договори продажу та зворотної купівлі цінних паперів (договори "репо") відображаються у звітності як забезпечені 

операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами "репо", продовжують відображатись у звіті про 

фінансовий стан і рекласифікуються у категорію цінних паперів, переданих у заставу за договорами "репо", у разі 

наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу цих цінних паперів. Відповідні зобов’язання 

включаються до складу заборгованості перед кредитними установами або клієнтами.  

 

Придбання цінних паперів за договорами зворотного продажу (зворотного "репо") відображається у складі 

заборгованості інших банків або кредитів клієнтам, залежно від ситуації. Різниця між ціною продажу і ціною 

зворотної купівлі розглядається як проценти і нараховується протягом строку дії договорів "репо" за методом 

ефективної ставки дохідності. 

 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатися в звіті про фінансовий стан. 

Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються у  звіті про фінансовий стан тільки при реалізації третім 

особам і відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, як результат від операцій з торгівлі 

цінними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення відображається за справедливою вартістю в складі 

зобов’язань за торговими операціями. 

 

4.11 Цінні папери в портфелі банку до погашення 

 

Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим терміном погашення 

класифікуються як утримувані до погашення у випадку, якщо Банк має намір та змогу утримувати їх до 

погашення. Інвестиції, які Банк має намір утримувати протягом невизначеного терміну, не включаються до цієї 

категорії.  

 

Банк оцінює свій намір і можливість утримувати цінні папери до погашення при їх придбанні і на кінець кожного 

наступного звітного періоду. 

 

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. 
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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. 

 

4.12 Основні засоби 

 

Банк визнає собівартість об’єкта основних засобів активом, якщо: 

- є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Банку; 

- собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.  

 

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. 

 

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет знецінення у разі виникнення подій чи обставин, 

які б вказували на ймовірність  того, що балансову вартість цього активу буде неможливо відшкодувати повністю.  

 

Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-якого 

визнаного збитку від знецінення, якщо такий є. 

 

Банк не здійснює облік за переоціненою вартістю. 

 

Нарахування амортизації активу починається, як тільки актив є придатним для використання. експлуатації. 

 

Амортизації підлягає первісна вартість об’єкта основного засобу за вирахуванням його ліквідаційної вартості. 

Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів та їх компонентів переглядається як мінімум на кінець кожного 

звітного року.  

 

Амортизація нараховується лінійним методом щомісячно  протягом таких очікуваних строків корисної служби 

активів. 

 

Норми нарахування зносу та строки корисного використання встановлюються наступні: 

   

Групи основних засобів Норма нарахування 

зносу, за рік 

Строк використання, 

років 
Земельні ділянки Строк корисного використання необмежений 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої 2% 50 

Машини та обладнання:   

   - 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 
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Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з  якої актив класифікують 

як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.  

 

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці 

кожного звітного року й коригуються за необхідності. 

 

Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат у періоді, в 

якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 

 

В разі збільшення вартості основного засобу внаслідок його поліпшення вартість такого збільшення підлягає 

амортизації протягом терміну, що залишився до кінця визначеного терміну корисного використання основного 

об’єкта. В разі, якщо внаслідок такого доопрацювання може збільшитись термін корисного використання 

основного засобу, він може бути збільшений за рішенням комісії, оформленим відповідним документом (актом 

або протоколом). 

 

Малоцінні та швидкозношувані необоротні  матеріальні активи (вартістю не більше 2 500 грн.), що 

використовуються протягом строку не більше одного року, не підлягають амортизації. Витрати на придбання 

таких активів визнаються за відповідними балансовими рахунками витрат одночасно з визнанням малоцінних та 

швидкозношуваних необоротних  матеріальних активів в балансі Банку.   

 

4.13 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 нематеріальних активів за переоціненою вартістю. 

 

Амортизація нематеріальних активів проводиться щомісяця за прямолінійним методом. Строк корисного 

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

 

Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби.  

 

Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби аналізуються 

принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року. 

 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються. Такі активи  

перевіряються  на зменшення корисності шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його 

балансовою вартістю: щорічно, та кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисності 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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4.14 Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем 

 

Оренда класифікується, як операційна, якщо вона не передає орендарю в основному всі ризики та винагороди 

щодо володіння активом. 

 

Класифікація оренди здійснюється за кожним орендним договором в залежності від економічної сутності, а не 

юридичної форми договору. 

 

Якщо орендар та орендодавець досягають угоди про зміну умов оренди в такій мірі, що це змінить класифікацію 

оренди, то переглянута оренда враховується як новий договір. 

 

Зміни в оцінках строку корисної експлуатації чи залишкової вартості орендованого активу, а також зміни, 

спричинені неплатоспроможністю орендаря, не призводять до перегляду класифікації оренди з метою обліку. 

 

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. 

 

Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно відображається у звіті про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід протягом строку оренди у складі інших доходів. 

 

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

 

4.15 Похідні фінансові інструменти 

 

Банк визначає фінансові інструменти як похідні (деривативи), які мають такі характеристики:  

- їх вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструменту, 

ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу 

кредитоспроможності або подібної змінної;  

- вони не вимагають початкових чистих інвестицій або вимагають початкових чистих інвестицій менших, ніж 

ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну реакцію на зміни ринкових умов;  

- які погашаються на майбутню дату. 

 

Похідні фінансові інструменти Банк класифікує як:  

- похідні фінансові інструменти в торговому портфелі банку;  

- похідні фінансові інструменти, що призначені для обліку хеджування. 

 

Усі похідні фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції 

визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. Витрати на операції не включають дисконт або 

премію за форвардними та опціонними контрактами.  

 

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, крім опціонів, на дату операції дорівнює нулю. 

Справедлива вартість опціонів на дату операції дорівнює премії опціонів, яка відображається за балансовими 

рахунками з обліку опціонів.  

 

Надалі похідні фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції. 
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Протягом 2012 і 2011 років Банк здійснював валютообмінні операції типу “форвард”, які відносив до торгового 

портфелю. 

 

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: 

 

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. 

 

4.16 Залучені кошти 

 

Залучені кошти складаються з коштів банків (ЛОРО рахунки, отримані кредити, залучені депозити), коштів 

юридичних та фізичних осіб (поточні рахунки, залучені депозити). 

 

Первісне визнання та подальша оцінка залучених коштів здійснюється за амортизованою вартістю  з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

 

Витрати за залученими коштами визнаються за принципами нарахування та відповідності доходів і витрат і 

відображаються в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, коли визнання зобов’язань припиняється, а 

також у процесі амортизації. 

 

Банк не здійснював випуск власних боргових цінних паперів. 

 

4.17 Резерви за зобов'язаннями 

 

Резерви за умовними зобов'язаннями визнаються, коли Банк має поточне юридичне або конструктивне 

зобов’язання, яке виникло в результаті минулих подій, і ймовірно, що для погашення цього зобов’язання потрібне 

використання ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, причому розмір таких зобов’язань можна достовірно 

оцінити. 

 

Резерви за умовними зобов’язаннями оцінюються у відповідності до МСБО 37 "Резерви, умовні зобов’язання та 

умовні активи" (надалі – МСБО 37), який вимагає застосування оцінки та судження керівництва. 

 

Умовні зобов’язання не визнаються у звіті про фінансовий стан, але розкриваються у примітках до фінансової 

звітності, за виключенням випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів у результаті погашення є незначною. 

Умовний актив не визнається у звіті про фінансовий стан, але розкривається у примітках до фінансової звітності у 

тому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигід. 

 

Резерви за зобов’язаннями кредитного характеру  (наданими фінансовими гарантіями, акредитивами, 

зобов’язаннями з кредитування) визнаються на підставі аналізу аналогічно до кредитів та заборгованості клієнтів.
 

 

Фінансові гарантії є безвідкличними зобов’язаннями здійснювати платежі у разі невиконання клієнтами своїх 

зобов’язань перед третіми сторонами і несуть в собі такий самий ризик, як і кредити. Договори фінансової гарантії 

первісно визнаються за справедливою вартістю, а потім переоцінюються за найбільшою з двох величин – суми, 

визначеною відповідно до МСБО 37, або первісно визнаної в обліку суми, за мінусом якщо необхідно, накопиченої 

амортизації у відповідності з МСБО 18 "Виручка".  
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Для визначення суми резервів за зобов’язаннями використовується метод найкращої оцінки витрат на звітну 

дату, який для великої кількості угод визначається комбінацією визначеної суми витрат і вірогідності їх понесення. 

Оцінка результатів та витрат вимагає застосування оцінки та судження керівництва, доповнених досвідом 

здійснення подібних операцій.  

 

4.18 Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток – це сума витрат з поточного та відстроченого податків. 

 

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України.  

 

Банк здійснює нарахування поточного податку на прибуток щомісяця. Після подання квартальної податкової 

декларації проводиться коригування нарахованого податку на прибуток.  

 

Оподатковуваний прибуток відрізняється від облікового прибутку, відображеного у звіті про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід, оскільки не включає статей доходів або витрат, які оподатковуються або відносяться на 

витрати в інші періоди, а також виключає статті, які не оподатковуються і не відносяться на витрати в цілях 

оподаткування.  

 

Відстрочені податкові зобов'язання та податкові активи визнаються один раз на рік станом на кінець звітного року. 

Відстрочений податковий актив та зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись 

протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або 

фактично набуло сили на звітну дату.  

 

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.  

 

При розрахунку відстроченого податку на кінець звітного періоду Банком було враховано зміни податкового 

законодавства щодо операцій з торгівлі цінними паперами (зменшення ставки податку з 01 січня 2013 року до 

10%).   

 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визнаються й оцінюються окремо, але відображаються в звіті про 

фінансовий стан згорнуто. 

 

Відстрочений податок відображається в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, крім тих випадків коли 

він пов’язаний зі статтями, які відносяться безпосередньо до статей капіталу, при цьому відстрочений податок 

також визнається у складі капіталу. 

 

4 грудня 2010 року був офіційно опублікований Податковий кодекс України (далі – Податковий кодекс).  Повністю 

Податковий кодекс набув чинності із 1 січня 2011 року.  Розділ ІІІ Податкового кодексу, в якому йдеться про 

податок на прибуток, вступив у силу із 1 квітня 2011 року.  Варто відмітити, що Податковий кодекс запроваджує 

поступове зменшення ставки податку на прибуток із 25% до:  

- 23% – із 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2011 року;  

- 21% – із 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року;  

- 19% – із 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року;  

- 16% – із 1 січня 2014 року. 

 

Крім цього, в Україні існують різні операційні податки, що застосовуються до діяльності Банку. Ці податки 

відображаються в складі адміністративних та операційних витрат. 

 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання не  дисконтуються. 
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4.19 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

 

Статутний капітал складається зі сплачених грошовими внесками учасників Банку вартості акцій в розмірі, 

визначеному статутом. 

 

Емісійний дохід складається з суми перевищення коштів, отриманих Банком від первинної емісії (випуску) 

власних акцій над номіналом таких акцій. 

 

Оскільки Україна підпадала під класифікацію країни з гіперінфляційною економікою протягом десятирічного 

періоду, що закінчився 31 грудня 2000 року, то згідно з вимогами МСБО 29 внески до статутного капіталу Банку, 

отримані до 31 грудня 2000 року, були перераховані в одиниці виміру, які були дійсними на цю дату, шляхом 

застосування відповідних індексів інфляції до первісної вартості, і в наступних періодах їх відображення у 

фінансовій звітності відбувалося на основі отриманої перерахованої вартості. 

  

Внески до статутного капіталу, отримані після 01 січня 2001 року, визнані за історичною вартістю. 

 

Прості акції та некумулятивні привілейовані акції, що не підлягають погашенню, дивіденди за якими сплачуються 

за відповідним рішенням, відображаються у складі капіталу. Витрати на оплату послуг третім сторонам, 

безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, відображаються у складі капіталу як зменшення суми, отриманої 

в результаті даної емісії.  

 

Дивіденди на прості акції визнаються як зменшення капіталу в тому періоді, в якому вони були оголошені. 

 

4.20 Визнання доходів і витрат 

 

У результаті використання активів Банку  іншими сторонами доходи визнаються у вигляді: 

- процентів – плати за використання грошових коштів чи еквівалентів грошових коштів або сум заборгованих 

учаснику банківської групи; 

- роялті – плати за використання довгострокових активів учасника банківської групи (наприклад патентів, 

торгових знаків, авторських прав та комп’ютерних програм); 

- дивідендів -  розподілу прибутку власникам інвестицій у капітал пропорційно до їхніх внесків капіталу. 

 

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.  

 

Дохід визнається на такій основі: 

 

а)  відсотки визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, наведеного в МСБО 39; 

б) роялті визнаються на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди; 

в) дивіденди визнаються, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.  

 

Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання економічної вигоди, а дивідендів - достовірно 

оцінений дохід. 

 

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх 

нарахування та строку користування відповідними активами.   

 

Витрати визнаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 

власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  
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Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 

здійснені. 

 

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 Банком визнаються у вигляді процентних та комісійних витрат; витрат на формування  резервів на 

покриття збитків від зменшення корисності активів; інших операційних витрат; загальноадміністративних витрат; 

витрат з податку на прибуток.  

 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного 

періоду, у якому вони були здійснені. 

 

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 в розмірі  здійснених витрат, 

що підлягають відшкодуванню. 

 

Доходи визнаються 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.  

 

Для визнання доходів у фінансовій звітності необхідне дотримання наступних критеріїв. 

 

Для всіх фінансових інструментів, врахованих за амортизованою вартістю, а також для процентних фінансових 

інструментів, що класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток або 

фінансові активи, наявні для продажу, процентні доходи чи витрати відображаються за ефективною процентною 

ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні виплати та надходження протягом очікуваного 

строку служби фінансового інструмента чи більш короткого періоду, де це можливо застосувати, до чистої 

балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання.  

 

При обчисленні враховуються всі договірні умови за фінансовим інструментом (наприклад, право на дострокове 

погашення) та всі винагороди чи додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з фінансовим інструментом та є 

невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутні збитки за кредитами.  

 

Суми комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, визнаються дисконтом або премією. У 

випадку, коли комісії, що включаються до вартості фінансового інструменту, сплачуються при виникненні 

зобов’язань надати такий фінансовий інструмент, їх вартість починає амортизуватися з дати визнання 

фінансового інструменту на балансових рахунках. 

 

Балансова вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання коригується в разі перегляду Банком своєї 

оцінки платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість обчислюється, виходячи з первісної 

ефективної процентної ставки, а зміни балансової вартості відображаються як процентні доходи чи витрати. 

 

При зменшенні відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи групи аналогічних фінансових 

активів внаслідок зменшення корисності, процентні доходи продовжують визнаватись з використанням первісної 

ефективної процентної ставки на основі нової балансової вартості. 

 

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: 
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- 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.  

 

При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових активів у результаті 

збитку від зменшення корисності, процентний дохід визнається з використанням процентної ставки, яка 

використовувалась для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від зменшення 

корисності.  

 

Коли існує ймовірність, що зобов’язання з кредитування призведе до виникнення кредиту, плата за зобов’язання з 

кредитування разом з відповідними прямими витратами визнається як коригування ефективної ставки відсотка 

наданого кредиту. Якщо малоймовірно, що кредитну лінію буде використано, тоді комісійні визнаються як дохід на 

пропорційній часу основі протягом періоду чинності зобов’язання. 

 

Облік комісійних доходів та витрат 

 

Комісійні доходи розділяються на такі дві категорії: 

 

- Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду 

 

Комісії, отримані від надання послуг протягом певного періоду, нараховуються протягом цього періоду. Такі статті 

включають комісійні доходи та винагороди за управління активами, відповідальне зберігання та інші управлінські 

та консультаційні послуги. Комісії за зобов’язаннями з надання кредитів, що, ймовірно, будуть використані, та інші 

комісії, пов’язані з наданням кредитів, переносяться на наступні періоди (разом із будь-якими додатковими 

витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом. 

 

- Комісійні доходи від надання послуг з проведення операцій 

 

Комісії, отримані за проведення або участь у переговорах щодо здійснення операції від імені третьої сторони, 

наприклад, укладення угоди про придбання акцій чи інших цінних паперів, або придбання чи продаж компанії, 

визнаються після завершення відповідної операції. Комісія або частина комісії, пов’язана з певними показниками 

доходності, визнається після дотримання відповідних критеріїв. 

 

Визначення характеру комісії проводиться в період розробки фінансового інструменту та розробки тарифу щодо 

надання певних послуг. При цьому, якщо комісія може бути відокремлена від складу фінансового інструменту, 

вона має визнаватися у складі комісійних доходів/витрат. Комісії, що відносяться до складу фінансового 

інструменту та визнаються відповідно до розрахованої ефективної процентної ставки по фінансовому 

інструменту, визнаються у складі процентних доходів та витрат. 

 

Сума винагороди або компоненти винагороди, пов’язані з певними видами діяльності, визнаються після перевірки 

дотримання відповідних критеріїв. 

 

Витрати на утримання персоналу. Витрати на заробітну плату, внески до загальнодержавних соціальних 

фондів, оплачувані щорічні відпустки, виплати за листками непрацездатності, премії, а також негрошові 

винагороди нараховуються в тому році, у якому відповідні послуги надавалися працівниками. В складі витрат на 

утримання персоналу відображаються витрати на формування резервів на оплату відпусток та виплату премій.  

 

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. 
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4.21 Переоцінка іноземної валюти 

 

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.  

 

Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у звіті про прибутки і 

збитки та інший сукупний дохід, як результат від операцій в іноземній валюті – курсові різниці.  

 

У звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід доходи та витрати за інструментами в іноземній валюті 

відображаються за обмінним курсом, який діє на дату виникнення таких доходів та витрат, відповідно до принципу 

відповідності доходів та витрат. 

 

Обмінні операції типу "том" і "спот" обліковуються на дату операції як дебіторська та кредиторська 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 за позабалансовими рахунками. Переоцінка таких операцій у 

торговому портфелі виконується щоденно з визнанням її на балансі проти валютообмінного курсу "форвард". 

 

У звіті про фінансовий стан активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються за офіційними курсами 

Національного банку за станом на кінець року. 

 

Для підготовки цієї фінансової звітності використовувалися такі основні обмінні курси (за одиницю): 

 

Валюта 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 

Долари США 7.993 7.9898 7.9617 

Євро 10.537172 10.298053 10.573138 

  

Якщо прибуток або збиток за немонетарною статтею визнається прямо у власному капіталі, будь-який компонент 

валюти цього прибутку чи збитку визнаватиметься прямо у власному капіталі. Коли прибуток або збиток за 

немонетарною статтею визнається в прибутку або збитку, то будь-який валютний компонент цього прибутку або 

збитку визнається у прибутку або збитку. 

 

4.22 Інформація за операційними сегментами 

 

Сегмент відображається окремо, якщо більша частина його доходу створюється від операцій за основною 

діяльністю 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;  
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- 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). 

 

Якщо показники сегмента, визначеного у внутрішній звітності, не відповідають вищезазначеним критеріям, то:  

- сегмент може бути визнаний звітним сегментом, якщо він має важливе значення для Банку в цілому й 

інформація про нього є суттєвою;  

- необхідно провести подальше об'єднання двох або кількох подібних сегментів;  

- показники неподібних сегментів включаються до складу нерозподілених статей, з використанням яких 

узгоджуватимуться відповідні показники діяльності звітних сегментів і Банку в цілому.  

 

4.23 Виплати на основі акцій 

 

Окремі працівники Банку беруть участь у програмі виплат у вигляді акцій, яка на певних умовах дозволяє їм 

набувати права власності на акції Citigroup, Inc., а витрати, пов’язані з цією програмою, розраховуються та 

розподіляються Банком. 

 

Програма передбачає здійснення із працівниками розрахунків акціями на умовах продовження трудових відносин 

із Банком. 

 

Визнання виплат у вигляді акцій Банку здійснюється згідно з вимогами МСФЗ 2 "Виплати на основі акцій" (надалі 

– МСФЗ 2). Відповідно до змін, внесених у МСФЗ 2 щодо операцій між компаніями, що входять до складу однієї 

групи, які набули чинності з 1 січня 2010 року, у своїй індивідуальній або окремій фінансовій звітності компанія, 

яка отримує послуги, відображає операцію як виплату на основі акцій, розрахунки за якими здійснюються або 

акціями, або грошовими коштами шляхом оцінки: 

- характеру наданих винагород; 

- своїх власних прав та зобов’язань. 

 

Сума отриманих послуг, що визнана Банком, може відрізнятися від суми, визнаної групою або іншою компанією 

групи, що здійснюють розрахунок за операціями на основі акцій. 

 

Витрати Банку за виплатами у вигляді акцій визнаються одночасно зі збільшенням капіталу протягом періоду, в 

якому виконуються умови тривалості трудових відносин із працівниками. Сукупні видатки за даною програмою 

визнаються на кожну звітну дату до погашення зобов’язання пропорційно періоду, що спливає, на підставі 

найкращої оцінки Банку кількості акцій, які будуть передані у якості винагороди. Витрати, які відображають зміни 

накопичених видатків на початок і кінець звітного періоду, визнаються у якості інших витрат на винагороду 

працівників.    

 

Якщо умови угод за винагородами у вигляді акцій, змінюються, витрати визнаються, як мінімум, у тому розмірі, 

якби умови залишались незмінними, за умови виконання первісних умов у відношенні винагороди. Крім того, 

визнаються додаткові витрати, які збільшують загальну справедливу вартість згідно оцінки на дату такої зміни. 

Якщо виплата у вигляді акцій анулюється, вона враховується так, якби право на неї перейшло на дату 

анулювання. При цьому всі витрати у відношенні до цієї виплати визнаються негайно.   

 

4.24 Стандарти, що прийняті, але не набули чинності 

 

До дати затвердження цієї фінансової звітності були опубліковані зміни та тлумачення до існуючих стандартів, а 

також були прийняті нові стандарти, які для підготовки цієї фінансової звітності ще не набули статусу 

обов’язкових до застосування, проте могли би бути застосовані раніше на добровільних засадах. Керівництво 

Банку вважає, що нові стандарти, зміни та тлумачення будуть застосовані при підготовці фінансової звітності 

тоді, коли вони стануть обов’язковими до застосування. Банк оцінив, де це було можливо, потенційний вплив усіх 

цих нових стандартів, змін та тлумачень, які набудуть чинності у майбутніх періодах. 

 

Зміни до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" (опубліковані у червні 2011року) – ці зміни вдосконалюють подання 

іншого сукупного доходу за компонентами, в основному суб’єкти повинні групувати статті, що подаються у іншому 

сукупному доході, залежно від їх наступної рекласифікації до прибутків або збитків. Ці зміни набувають чинності 

для річних періодів, які починаються 1 липня 2012 року або після цієї дати. 
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Зміни до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" (Цикл річних удосконалень МСФЗ за 2009-2011 роки, 

опублікований у травні 2012 року) – ці зміни уточнюють, що додаткова порівняльна інформація не є необхідною 

для періодів за межами вимог МСБО 1, проте, у разі її добровільного подання – вона має відповідати МСФЗ, 

проте не викликає необхідності складати повний комплект фінансової звітності. Внесені зміни також уточнюють, 

що у випадку ретроспективного внесення змін до облікової політики або ретроспективного перерахунку або 

перекласифікації, що має  суттєвий вплив на інформацію у звіті про фінансовий стан на початок попереднього 

періоду, Банк повинен подати звіт про фінансовий стан на кінець поточного періоду та на початок та кінець 

попереднього періоду. Проте, крім розкриття цієї специфічної інформації, інші примітки до фінансової звітності на 

початок попереднього періоду не вимагаються. Зміни набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 

січня 2013 року, або після цієї дати. 

 

Зміни до МСБО 16 "Основні засоби" (Цикл річних удосконалень МСФЗ за 2009-2011 роки, опублікований у травні 

2012 року) – ці зміни уточнюють, що такі статті, як запасні частини, резервне обладнання та обслуговуюче 

обладнання визнаються основними засобами, коли вони відповідають визначенню у МСБО 16, а в іншому 

випадку вони визнаються запасами. Зміни набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 

року або після цієї дати.  

 

Зміни до МСБО 19 "Виплати працівникам" (опубліковані у липні 2011 року) – ключові зміни включають виключення 

"принцип коридору", модифікацій у обліку для виплат, пов’язаних із звільненням, та вдосконалення вимог щодо 

визнання та розкриття для систем фіксованих виплат. Зміни набирають чинності для річних періодів, які 

починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати.  Банк надалі не зможе застосовувати "принцип коридору" для 

визнання актуарних прибутків та збитків.  

 

Переглянутий МСБО 27 "Окремі фінансові звіти" (опублікований у травні 2011 року) – переглянутий та 

перейменований стандарт зараз стосується тільки вимог щодо окремих фінансових звітів, які в більшості були 

перенесені незмінними з МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти". Цей стандарт в основному вимагає 

від суб’єкта, щоб при складанні окремих фінансових звітів, інвестиції у дочірні, асоційовані та спільно 

контрольовані компанії обліковувались або за собівартістю, або у відповідності до МСФЗ 9 Фінансові інструменти. 

Він також містить вимоги стосовно визнання дивідендів,  певні реорганізації груп та включає декілька вимог щодо 

розкриттів. Він набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати.   

 

Переглянутий МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" (опублікований у травні 2011 року) - 

переглянутий та перейменований стандарт визначає облік інвестицій у асоційовані компанії та встановлює 

вимоги застосування методу участі в капіталі при веденні обліку інвестицій в асоційовані та спільні підприємства. 

В стандарті надається визначення "істотного впливу", описується порядок застосування методу участі в капіталі 

(а також деякі виключення, коли метод участі в капіталі не застосовується), і встановлюється порядок тестування 

знецінення інвестицій в асоційовані та спільні підприємства. Він набирає чинності для річних періодів, які 

починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати.   

 

Зміни до МСБО 32 "Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань" (опублікований у грудні 2011 

року) – зміни стосуються недоліків поточної практики застосування критеріїв взаємозаліків у МСБО 32, і полягає у 

пояснені суті фрази "зараз має законно набуте право взаємозаліку" і що деякі системи валових розрахунків 

можуть вважатись еквівалентними нетто-розрахункам. Вони набирають чинності для річних періодів, які 

починаються 1 липня 2014 року або після цієї дати. 

 

Зміни до МСФЗ 7 "Розкриття - Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань" (опубліковані у грудні 

2011 року) – зміни дозволяють інвесторам усунути відмінності у вимогах звітності щодо взаємозаліків за МСФЗ та  

US GAAP та внести нові розкриття, які надають кращу інформацію про подолання кредитного ризику компаніями, 

в тому числі стосовно відповідного заставного або отриманого забезпечення. Вони набирають чинності для 

річних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 

 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" (опублікований у листопаді 2009 року та змінений у жовтні 2010 року), надалі - 

МСФЗ 9 – цей стандарт запроваджує нові вимоги щодо класифікації та оцінки фінансових активів та фінансових 

зобов’язань та їх повторного визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб всі фінансові активи, що знаходяться в рамках 

МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка, в подальшому оцінювались за амортизованою вартістю або 

справедливою вартістю.  Конкретно, боргові інвестиції, які утримуються в рамках бізнес-моделі з метою 

отримання  договірних потоків грошових коштів, і ті, які мають договірні потоки грошових коштів, які є тільки 
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виплатами основної суми та відсотків з неї, загалом оцінюються за амортизованою собівартістю на кінець 

наступних звітних періодів. 

 

Найбільш істотний вплив МСФЗ 9 стосовно класифікації та оцінки фінансових зобов’язань стосується обліку змін 

у справедливій вартості фінансового зобов’язання (віднесені за справедливою вартістю до прибутку чи збитку)  

через зміни у кредитному ризику цього зобов’язання. Конкретно, за МСФЗ 9, фінансові зобов’язання, які віднесені 

за справедливою вартістю до прибутку чи збитку, сума зміни в кредитному ризику цього зобов’язання визнається 

у складі іншого сукупного доходу, окрім випадків коли визнання ефекту від змін кредитного ризику фінансового 

зобов’язання в іншому сукупному доході створив би або збільшив би неузгодженість у відображенні прибутку чи 

збитку у бухгалтерському обліку. Зміни у справедливій вартості, віднесеного до кредитного ризику фінансового 

зобов’язання, у наступному не класифікуються до прибутку чи збитку. Зараз, відповідно до вимог МСБО 39, вся 

сума зміни у справедливій вартості фінансового зобов’язання, віднесеного за справедливою вартістю до прибутку 

чи збитку, визнається у прибутку чи збитку. 

 

Умови припинення визнання перенесені з МСБО 39 майже без змін. 

 

МСФЗ 9 набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2015 року або після цієї дати (дострокове 

застосування дозволяється). Керівництво Банку передбачає застосування МСФО 9 до складання фінансової 

звітності Банку з моменту, коли це стане обов’язковим і що застосування нового стандарту може мати істотний 

вплив на суми в звітності, які стосуються фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку. Однак, вважається 

недоцільним робити обґрунтовані оцінки цього впливу до завершення детальної перевірки.       

 

МСФЗ 10 "Консолідовані фінансові звіти" (опублікований у травні 2011 року) – новий стандарт визначає принципи 

контролю, встановлює спосіб визначення чи знаходиться суб’єкт інвестування під контролем інвестора і, 

відповідно, чи повинен інвестор консолідувати суб’єкт інвестування, та встановлює принципи підготовки 

консолідованої фінансової звітності. Він пропонує єдину модель консолідації, яка визначає контроль як основу 

для консолідації для всіх типів підприємств, коли контроль залежить від того чи має інвестор владу над суб’єктом 

інвестування, права на різноманітні доходи від участі у суб’єкті інвестування та йог здатність використовувати 

свою владу над суб’єктом інвестування для впливу на суму доходів. МСФЗ 10 замінює частини МСБО 27 

Консолідовані та окремі фінансові звіти та  ПКТ- 12 Консолідація – суб’єкти господарювання особливого 

призначення та набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 

 

МСФЗ 11 "Спільна діяльність" (опублікований у травні 2011 року) – новий стандарт вимагає від сторони, яка є 

стороною спільної діяльності, визначити тип спільної діяльності, у якій він бере участь, шляхом оцінки своїх прав 

та обов’язків, та обліковувати такі права та обов’язки відповідно до визначеного типу спільної діяльності. Спільна 

діяльність – це або спільна операція, або спільне підприємство: 

 

- Спільна операція – це спільна діяльність, яка передбачає наявність у сторін, що мають спільний контроль 

над діяльністю, прав на активи та обов’язків щодо зобов’язань, пов’язаних з діяльністю. Такі сторони 

називаються спільними операторами. Спільні оператори визнають свої активи, зобов’язання, доходи та 

витрати відповідно до їх участі у спільній діяльності 

- Спільне підприємство – це спільна діяльність, яка передбачає наявність у сторін, що мають спільний 

контроль над діяльністю, прав на чисті активи такої діяльності. Такі сторони називаються учасниками 

спільного підприємства. Учасник спільного підприємства застосовує метод участі в капіталі для обліку 

своїх інвестицій у спільне підприємство у відповідності до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні 

підприємства" (2011). На відміну від МСБО 31, використання "пропорційного методу консолідації" не 

дозволяється.  

 

МСФЗ 12 "Розкриття участі в інших суб’єктах господарювання" (опублікований у травні 2011 року) – новий 

стандарт об’єднує, вдосконалює та замінює вимоги розкриття щодо дочірніх підприємств, договорів про спільну 

діяльність, асоційованих компаній та компаній, що не підлягають консолідації. Він вимагає розширеного розкриття 

інформації, яка надасть змогу користувачам фінансової звітності оцінити характер участі в інших суб’єктах 

господарювання і пов’язані з цим ризики, а також вплив цієї участі на фінансовий стан, фінансові результати та 

грошові потоки компанії. МСФЗ 12 набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або 

після цієї дати. 

 

Передбачається, що застосування МСФЗ 10, 11, 12 не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність Банку. 
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МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості" (опублікований у травні 2011 року) – новий стандарт визначає поняття 

справедливої вартості, встановлює в одному МСФЗ концептуальну основу для оцінювання справедливої вартості 

та вимагає розкриття оцінки справедливої вартості. МСФЗ 13 застосовується, якщо інші МСФЗ вимагають або 

дозволяють оцінку справедливої вартості. Він не запроваджує жодних нових вимог щодо оцінки активів чи 

зобов’язань за справедливою вартістю або змін тих статей що оцінюються за справедливою вартістю в МСФЗ, і 

не показує як представляти зміни у справедливій вартості. Нові вимоги набирають чинності для річних періодів, 

які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. 

 

Передбачається, що застосування МСФЗ 13 може мати вплив на розкриття справедливої вартості  у  фінансовій 

звітності Банку. 

 

4.25 Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час застосування принципів 

облікової політики 

 

У процесі застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження, крім облікових оцінок, які 

мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності: 

 

Класифікація цінних паперів  

 

Цінні папери в портфелі Банку включають державні облігації.  При первісному визнанні Банк класифікує цінні 

папери як фінансові активи з відображенням змін справедливої вартості як прибутку або збитку (у торговому 

портфелі або як інші фінансові активи з відображенням змін справедливої вартості як прибутку або збитку), 

фінансові активи, наявні для продажу, з відображенням змін справедливої вартості в іншому сукупному доході. 

 

Невизначеність оцінок 

 

У процесі застосування облікової політики керівництво Банку використовувало свої судження та здійснювало 

оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій звітності. Найбільш суттєве використання суджень та 

оцінок вимагалося при визначенні справедливої вартості фінансових інструментів та резервів під зменшення 

корисності кредитів та дебіторської заборгованості. 

 

Безперервність діяльності 

 

Керівництво Банку, здійснило оцінку щодо його можливості подальшої безперервної діяльності та впевнилось, що 

Банк має ресурси для продовження діяльності у осяжному майбутньому. До того ж, керівництву не відомо про 

будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у можливості Банку здійснювати 

безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності було продовжено виходячи з принципу 

безперервності діяльності.  

 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що обліковуються у звіті 

про фінансовий стан, не може бути отримана шляхом спостережень за активними ринками, вона визначається за 

допомогою набору технік оцінювання, що включають використання математичних моделей. Вхідні параметри 

моделей включають спостережувану ринкову інформацію; у випадку, коли це неможливо, застосування певного 

судження необхідне для визначення справедливої вартості. 

 

Резерв під зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 

 

Банк регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності. Банк 

використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає 

фінансових труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. Банк 

аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних спостережень, що вказують на 

несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань позичальниками в складі групи або зміну державних чи 

місцевих економічних умов, що співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складі групи.  

 

Керівництво використовує оцінки, що базуються на історичних даних про історію збитків стосовно активів з 

аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисності за групами кредитів 
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і дебіторської заборгованості. Банк використовує своє судження при коригуванні даних спостережень стосовно 

групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин.  

 

Відстрочений податок 

 

Судження керівництва необхідні для визначення суми відстроченого активу з податку на прибуток, який може 

бути визнаний, виходячи з вірогідних строків і розміру майбутнього прибутку, що підлягає оподаткуванню, разом із 

стратегією податкового планування.  

 

 

Примітка 5 Перше застосування МСФЗ 

 

Як зазначено у Примітці 3, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, є першою фінансовою 

звітністю Банку, складеною у відповідності з вимогами МСФЗ. 

  

При складанні цієї фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ Банк застосував усі стандарти МСФЗ, що 

були обов’язковими до застосування станом на 31 грудня 2012 року. Перехід на МСФЗ здійснювався у 

відповідності з МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" (надалі – МСФЗ 1) з датою переходу 1 січня  2011 року.  

 

Перехід до складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ обумовив зміни у фінансовій звітності у порівнянні 

з тими, які були представлені раніше. Активи та зобов’язання, які не відповідали критеріям визнання відповідно 

до МСФЗ, були виключені з вступного звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до МСФЗ. Банк 

застосовував МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов’язань. Крім того, для приведення 

фінансової звітності у відповідність до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" (надалі – МСБО 1) були здійснені 

відповідні рекласифікації.  

 

Попередні оцінки Банку відповідно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ були узгоджені з попередніми оцінками, 

зробленими на цю саму дату за правилами Національного банку (після коригувань для відображення будь-якої 

різниці в облікових політиках). Інформація після дати переходу на МСФЗ щодо попередніх оцінок, зроблених 

Банком до застосування МСФЗ, розглядалась як некоригуючі події відповідно до МСБО 10 "Події після звітного 

періоду". 

 

Якщо Банку було необхідно зробити попередні оцінки відповідно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ, які не 

вимагалися на цю дату за попередніми правилами складання фінансової звітності, то для досягнення 

послідовності з МСБО 10, ці попередні оцінки відповідно до МСФЗ відображали умови, що існували на дату 

переходу на МСФЗ. Зокрема, попередні оцінки на дату переходу на МСФЗ ринкових цін, ставок відсотку або 

валютних курсів відображали ринкові умови на цю дату. 

 

Вищевказане щодо оцінок також стосується порівняльного періоду, представленого у першій фінансовій звітності 

Банку згідно з МСФЗ, і в цьому випадку здійснюються посилання на дату кінця порівняльного періоду, тобто на 31 

грудня 2011 року. 

 

Банк застосував виключення, дозволене МСФЗ 1 стосовно виплат на основі акцій. Так, МСФЗ 2 «Виплати на 

основі акцій» не були застосовані до угод про надання акцій, які були укладені 7 листопада 2002 року або до цієї 

дати, а також до угод про надання акцій, укладених після 7 листопада 2002 року, які були виконані до дати 

переходу на МСФЗ. У примітках до фінансової звітності Банк розкриває відповідну інформацію щодо виплат на 

основі акцій, з урахуванням угод щодо наданих акцій, які не були виконані на дату переходу на МСФЗ і до яких 

був застосований МСФЗ 2. 

 

Інформація, що наведена нижче, є кількісною інформацією щодо узгодження фінансової звітності, підготовленої 

відповідно до МСФЗ та правил Національного банку станом на 1 січня 2011 року та 31 грудня 2011 року. 
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Узгодження капіталу Банку на 1 січня 2011 року 

 
 

(тис. грн.) 

Найменування статті на 1 січня 2011 
року згідно 

МСФЗ 

вплив 
переходу на 

МСФЗ 

на 1 січня 2011 
року згідно з 

правилами 
Національного 

банку 

АКТИВИ    

Грошові кошти та їх еквіваленти 733 336 110 733 226 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України 37 964 - 37 964 

Торгові цінні папери - (551 863) 551 863 

Цінні папери, що обліковуються за справедливою 
вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток 551 863 551 863 - 

Кошти в інших банках 83 062 829 82 233 

Кредити та заборгованість клієнтів 2 175 137 18 615 2 156 522 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 2 067 520 - 2 067 520 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 96 698 - 96 698 

Основні засоби та нематеріальні активи 38 794 - 38 794 

Інші фінансові активи 991 (2 347) 3 338 

Інші активи 3 946 44 3 902 

Усього активів 5 789 311 17 251 5 772 060 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
   

Кошти банків 778 094 - 778 094 

Кошти клієнтів 4 201 220 - 4 201 220 

Відстрочені податкові зобов'язання 60 643 6 244 54 399 

Резерви за зобов'язаннями 7 727 (2 144) 9 871 

Інші фінансові зобов'язання 17 183 (2 784) 19 967 

Інші зобов'язання 15 038 12 559 2 479 

Усього зобов'язань 5 079 905 13 875 5 066 030 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
   

Статутний капітал 102 444 (217 147) 319 591 

Емісійні різниці 253 091 253 091 - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 269 566 (32 568) 302 134 

Резервні та інші фонди банку 59 605 (24 700) 84 305 

Резерви переоцінки 24 700 24 700 - 

Усього власного капіталу 709 406 3 376 706 030 

Усього зобов'язань та власного капіталу 5 789 311 17 251 5 772 060 
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Узгодження капіталу Банку  на 31 грудня 2011 року 
(тис. грн.) 

Найменування статті На 31 грудня 
2011 року згідно 

з МСФЗ 

вплив 
переходу на 

МСФЗ 

на 31 грудня 2011 
року згідно з 

правилами 
Національного 

банку 

АКТИВИ 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти 936 675 - 936 675 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України 59 660 - 59 660 

Торгові цінні папери - (1 068 710) 1 068 710 

Цінні папери, що обліковуються за справедливою 
вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток 1 068 710 1 068 710 - 

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

Кошти в інших банках 3 892 168 3 724 

Кредити та заборгованість клієнтів 2 145 201 9 060 2 136 141 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1 244 941 - 1 244 941 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 
на прибуток 60 515 - 60 515 

Основні засоби та нематеріальні активи 36 784 - 36 784 

Інші фінансові активи 20 789 20 148 641 

Інші активи 5 666 (735) 6 401 

Усього активів 5 582 833 8 577 5 574 256 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
   

Кошти банків 511 309 - 511 309 

Кошти клієнтів 4 195 789 - 4 195 789 

Відстрочені податкові зобов'язання 65 882 693 65 189 

Резерви за зобов'язаннями 1 300 (5 389) 6 689 

Інші фінансові зобов'язання 7 001 36 6 965 

Інші зобов'язання 13 625 10 612 3 013 

Усього зобов'язань 4 794 906 5 952 4 788 954 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
   

Статутний капітал 102 444 (217 147) 319 591 

Емісійні різниці 253 091 253 091 - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 375 896 (33 320) 409 216 

Резервні та інші фонди банку 74 711 18 215 56 496 

Резерви переоцінки (18 215) (18 215) - 

Усього власного капіталу 787 927 2 624 785 303 

Усього зобов'язань та власного капіталу 5 582 833 8 577 5 574 256 

 

З метою приведення статей фінансової звітності, складеної за правилами Національного банку, у відповідність до 

вимог МСФЗ, станом на 1 січня 2011 року та 31 грудня 2011 року були здійснені наступні рекласифікації та 

коригування статей цієї фінансової звітності: 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти  
- грошові кошти та їх еквіваленти станом на 01 січня 2011 року зменшені на суму резервів, сформованих 

за кореспондентськими рахунками за правилами Національного банку; 
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Цінні папери у торговому портфелі 
- для приведення у відповідність до МСБО 39 цінні папери у торговому портфелі перекласифіковані у 

цінні папери за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутку та збитку; 

Кошти в інших банках 
- кошти в інших банках відкориговані на суму резервів, сформованих за кредитами за міжбанківськми 

кредитами та депозитами за правилами Національного банку 

Кредити та заборгованість клієнтів   
- кредити та заборгованість клієнтів відкориговані  на різниці, що виникають у зв’язку з різними підходами 

у формуванні резервів згідно з правилами Національного банку та МСФЗ 

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

- станом на 31 грудня 2011 року похідні фінансові інструменти у торговому портфелі, що обліковувалися у 
складі Інших фінансових активів за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах, перенесені до складу статті Інші фінансові активи 

Інші фінансові активи  
- інші фінансові активи зменшені у зв’язку з невідповідністю критеріям активів та пере класифікацією 

окремих складових у статтю Інші активи; 
- станом на 31 грудня 2011 року до складу інших фінансових активів перенесені похідні фінансові 

інструменти у торговому портфелі, що відображалися як інші фінансові активи за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах    

Інші активи   
- інші активи відкориговані:  на різниці у підходах до формування резервів; у зв’язку з перекласифікацією 

окремих складових статті Інші фінансові активи; у зв’язку із застосуванням облікової політики в частині 
віднесення доходів  до звітних періодів, до яких вони належать, а також дотриманням критеріїв визнання 
активів 

Відстрочені податкові зобов’язання  
- відстрочені податкові зобов’язання збільшені або зменшені у зв’язку з коригуванням інших статей 

фінансової звітності (крім статутного капіталу, збільшеного  на ефект гіперінфляції до 2001 року, та 
нерозподіленого прибутку в частині виплат на основі акцій) 

Резерви за зобов’язаннями  
- резерви за зобов’язаннями відкориговані на різниці, що виникають у зв’язку з різними підходами у 

формуванні резервів згідно з правилами Національного банку та МСФЗ 

Інші фінансові зобов’язання  
- зменшення інших фінансових зобов’язань відбулося через невідповідність критеріям визнання 

фінансових зобов’язань ; 
- збільшення інших фінансових зобов’язань відбулось за рахунок необхідних пере класифікацій з інших 

зобов'язань 

Інші  зобов’язання  
- збільшення нефінансових зобов’язань,в основному, відбулось відповідно до вимог облікової політики 

щодо відображення доходів та витрат у відповідному періоді та необхідних пере класифікацій з інших 
фінансових зобов’язань 

Статутний капітал 
- збільшення статутного капіталу відбулось на суму ефекту від гіперінфляції до 2001 року  згідно з МСБО 

29; 
- зменшення статутного капіталу відбулось згідно з МСБО 1 для відображення емісійних різниць окремою 

статтею капіталу 

Емісійний дохід 
- емісійний дохід відображено окремою статтею капіталу  

Резервні та інші фонди 
- резервні та інші фонди зменшені на суму резервів переоцінки 

Резерви переоцінки 
- резерви переоцінки відображено окремою статтею капіталу 
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Нерозподілений прибуток 

Коригування нерозподіленого прибутку відбулось за рахунок: 

- врахування ефекту гіперінфляції до 2001 року; 
- різниць у підходах у формуванні резервів згідно правил Національного банку та МСФЗ  
- застосування облікової політики в частині віднесення витрат та доходів до звітних періодів, до яких вони 

належать, а також дотримання критеріїв визнання активів та зобов’язань; 
- коригування відстрочених зобов’язань; 
- нарахування виплат на основі акцій 

 
Узгодження сукупного доходу за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті за 2011 рік 
згідно МСФЗ 

вплив 
переходу на 

МСФЗ 

за 2011 рік згідно 
з правилами 

Національного 
банку 

Процентні доходи 375 477 (460) 375 937 

Процентні витрати (105 419) - (105 419) 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) 270 058 (460) 270 518 

Комісійні доходи 37 517 (2 124) 39 641 

Комісійні витрати (10 865) 199 (11 064) 

Результат від операцій з цінними паперами, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
переоцінки через прибутки або збитки 38 681 38 681 - 

Результат від торгових операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі Банку - (44 895) 44 895 

Результат від переоцінки похідних фінансових 
інструментів у торговому портфелі 15 173 6 214 8 959 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 47 620 - 47 620 

Результат від операцій з іноземною валютою 163 972 - 163 972 

Результат від переоцінки іноземної валюти (708) (65) (643) 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів  65 959 (7 924) 73 883 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів 9 9 - 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 6 427 3 445 2 982 

Інші операційні доходи 5 746 (618) 6 364 

Адміністративні та інші операційні витрати (112 492) 817 (113 309) 

Прибуток до оподаткування 527 097 (6 722) 533 819 

Витрати на податок на прибуток (119 052) 5 551 (124 603) 

Прибуток за рік 408 044 (1 172) 409 216 

    
Інший сукупний збиток:   

 Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 
продаж (54 530) (54 530) - 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 11 614 11 614 - 

Інший сукупний збиток після оподаткування за рік (42 916) (42 916) - 

Усього сукупного доходу за рік 365 128 365 128 - 

Прибуток на акцію, грн. 40 804 - 40 922 

 
З метою приведення звіту про фінансові результати за правилами Національного банку та звіту про прибутка та 

збитки та інший сукпний дохід, складеного згідно з МСФЗ, за 2011 рік, були здійснені наступні рекласифікації та 

коригування статей цього звіту: 
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Процентні доходи  

- процентні доходи Банку зменшені на суму доходів за знеціненими фінансовими активами з урахуванням 

резерву під зменшення корисності для приведення їх у відповідність до вимог КЗ 93 Керівництва із 

застосування МСБО 39;  

- процентні доходи збільшені у зв’язку з перекласифікацією комісійних доходів, пов’язаних з фінансовим 

інструментом, які є складовою ефективної ставки згідно МСБО 18. 

Комісійні доходи  

- комісійні доходи зменшені у зв’язку з перекласифікацією до складу процентних доходів, пов’язаних з 

фінансовим інструментом, які є складовою ефективної ставки згідно МСБО 18 

Комісійні витрати 

- комісійні витрати зменшені на суму витрат відповідно до облікової політики щодо віднесення доходів та 

витрат до тих періодів, до яких вони належать   

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі Банку 

- результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі Банку для приведення у 

відповідність до МСБО 39 перекласифікований  у результат від операцій з цінними паперами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки, а також у 

результат від переоцінки похідних фінансових інструментів у торговому портфелі 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів 

- відрахування до резерву під знецінення кредитів відкориговані на різниці, що виникають у зв’язку з 

різними підходами у формуванні резервів згідно правил Національного банку та МСФЗ, а також у зв’язку 

з коригуванням процентних доходів від знецінених фінансових активів 

Відрахування до резервів за зобов’язаннями   

- Відрахування до резервів за зобов’язаннями  відкориговані на різниці, що виникають у зв’язку з різними 

підходами у формуванні резервів за зобов’язаннями 

Інші операційні доходи 

- інші операційні доходи зменшені відповідно до облікової політики щодо віднесення доходів до тих 

періодів, до яких вони належать   

Адміністративні та інші операційні витрати 

- адміністративні та інші витрати відкориговані відповідно до облікової політики щодо віднесення витрат 

до тих періодів, до яких вони належать; 

- збільшені на виплати на основі акцій відповідно до МСФЗ 2 

 
 
Примітка 6 Грошові кошти та їх еквіваленти 

 (тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Готівкові кошти 13 477 11 669 

Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів) 418 844 63 429 

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 1 038 867 861 578 

   України 3 896 1 163 

   інших країн 1 034 971 860 414 

Усього грошових коштів та їх еквівалентів 1 471 188 936 676 

 
Всі залишки коштів Банку, які знаходяться на кореспондентських рахунках в інших банках, розміщені в банках-

контрагентах інвестиційного класу і інших банках, які не є банкрутами або ліквідуються. Дані за географічною 

концентрацією наведені в Примітці 30. 
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Примітка 7 Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 
через прибутки або збитки 
 
Таблиця 7.1 Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток 
або збиток 

    (тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Торгові цінні папери - 47 985 

Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через прибутки або збитки 1 020 215 1 020 725 

Усього цінних паперів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки 1 020 215 1 068 710 

 
Станом на 31 грудня 2012 року цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 

через прибутки або збитки, в сумі 1 020 215 тис. грн. представлені облігаціями внутрішньої державної позики 

(ОВДП), номінальною вартістю 1 тис. грн. за одну облігацію. Строки погашення цих цінних паперів – від вересня 

2014 року до вересня 2016 року. Дані цінні папери включають вбудований опціон, згідно з умовами якого 

погашення номінальної вартості цінних паперів пов'язано зі зміною обмінного курсу гривня/долар США у період 

від дати випуску облігацій до дати їх погашення. Номінальна вартість, яка виплачується при погашенні облігацій, 

буде коригуватись на суму збитку вартості в гривні по відношенню до долара США. Номінальна вартість облігацій 

не буде знижуватись, навіть якщо вартість гривні підвищиться по відношенню  до долара США. Погашення цінних 

паперів здійснюється в гривнях. Номінальні процентні ставки складають 8.22% - 8.75%. 

 

Станом на 31 грудня 2011 року цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 

через прибутки або збитки представлені торговими цінними паперами, а саме ОВДП в сумі 47 985 тис. грн., та 

іншими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки 

або збитки, а саме, ОВДП з вбудованим опціоном, в сумі 1 020 725 тис. грн. Строки погашення торгових цінних 

паперів – від квітня 2013 року до серпня 2015 року, інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою 

вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток – від вересня 2014 року до вересня 2016 року. Номінальні 

процентні ставки за торговими цінними паперами складають 5.50% - 9.24%, за іншими цінними паперами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток – 8.22% - 8.75%. 

 
 
Таблиця 7.2 Аналіз кредитної якості цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через прибутки або збитки за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Державні 
облігації 

Усього 

Боргові цінні папери (за справедливою вартістю), що не прострочені: 1 020 215 1 020 215 

   державні установи та підприємства 1 020 215 1 020 215 

Усього цінних паперів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки 1 020 215 1 020 215 

 
 
Таблиця 7.3 Аналіз кредитної якості цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через прибутки або збитки за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Державні 
облігації Усього 

Боргові цінні папери (за справедливою вартістю), що не прострочені: 1 068 710 1 068 710 

   державні установи та підприємства 1 068 710 1 068 710 

Усього цінних паперів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки 1 068 710 1 068 710 
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Примітка 8 Кошти в інших банках 
 
Таблиця 8.1 Кошти в інших банках 

 

 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Депозити в інших банках: 3 893 3 892 

   короткострокові депозити - - 

   довгострокові депозити 3 893 3 892 

Кредити, надані іншим банкам: 100 186 - 

   Короткострокові 100 186 - 

Усього коштів у банках 104 079 3 892 

 
 

Станом на 31 грудня 2012 року та 2011 року до складу депозитів в інших банках включено довгостроковий 

депозит, що використовується як забезпечення операцій з картками.  

 

Максимальний рівень кредитного ризику за коштами в інших банках станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 

2011 року становить 104 079 тис. грн. та 3 892 тис. грн. відповідно. 

 
Таблиця 8.2 Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2012 рік 
 

Найменування статті Депозити Кредити Усього 

Непрострочені і не знецінені: 3 893 100 186 104 079 

   у 20 найбільших банках 3 893 50 093 53 986 

   в інших банках України - 50 093 50 093 

Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 3 893 100 186 104 079 

 
 
 
Таблиця 8.3 Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2011 рік 
 

Найменування статті Депозити Кредити Усього 

Непрострочені і не знецінені: 3 892 - 3 892 

   у 20 найбільших банках 3 892 - 3 892 

Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 3 892 - 3 892 

 
 
 

Примітка 9 Кредити та заборгованість клієнтів 
 
Таблиця 9.1 Кредити та заборгованість клієнтів 

 

 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Кредити, що надані юридичним особам 1 829 980 2 142 850 

Іпотечні кредити фізичних осіб 61 685 52 177 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 4 600 4 788 

Резерв під знецінення кредитів (46 059) (54 614) 

Усього кредитів за мінусом резервів 1 850 206 2 145 201 

 
 

Максимальний рівень кредитного ризику станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року становить  

1 850 206 тис. грн. та 2 145 201 тис. грн. відповідно. 
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Таблиця 9.2 Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2012 рік 

 

   
(тис. грн.) 

Рух резервів Кредити, що 
надані 

юридичним 
особам 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні потреби 

Усього 

Залишок станом на 01 січня 2012 
року (54 518) (95) (1) (54 614) 

(Збільшення)/ зменшення резерву під 
знецінення протягом періоду: 8 576 (21) - 8 555 

Залишок станом на 31 грудня 2012 
року (45 942) (116) (1) (46 059) 

 
Сума зменшення/збільшення резерву під знецінення кредитів за 2012 рік не співпадає з сумою відрахувань до 
резерву під знецінення кредитів у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у зв'язку з коригуванням 
процентних доходів за знеціненими кредитами на суму 2 967 тис. грн. відповідно до вимог КЗ 93 Керівництва із 
застосування МСБО 39. 
 
Таблиця 9.3 Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2011 рік 

    
(тис. грн.) 

Рух резервів Кредити, що 
надані 

юридичним 
особам 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні потреби 

Усього 

Залишок станом на 01 січня 2011 
року (117 933) (88) (1) (118 022) 

(Збільшення)/ зменшення резерву під 
знецінення протягом періоду 63 415 (7) 

 
63 408 

Залишок станом на 31 грудня 2011 
року (54 518) (95) (1) (54 614) 

 
Сума зменшення/збільшення резерву під знецінення кредитів за 2011 рік не співпадає з сумою відрахувань до 
резерву під знецінення кредитів у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у зв'язку з коригуванням 
процентних доходів за знеціненими кредитами на суму 2 551 тис. грн. відповідно до вимог КЗ 93 Керівництва із 
застосування МСБО 39. 
 
 
Таблиця 9.4 Структура кредитів за видами економічної діяльності 

        (тис. грн.) 

Вид економічної діяльності 2012 рік 2011 рік 

Сума % сума % 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 1 166 115 61.50 1 012 400 46.02 

Переробна промисловість 280 289 14.78 675 928 30.73 

Професійна, наукова та технічна діяльність 208 558 11.00 64 784 2.94 

Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство 120 436 6.35 120 353 5.47 

Фізичні особи 66 285 3.50 56 965 2.59 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 52 654 2.78 43 176 1.96 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування - 0.00 78 353 3.56 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємствам - 0.00 144 784 6.58 

Інші 1 928 0.10 3 072 0.14 

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без 
резервів 1 896 265 100.00 2 199 815 100.00 
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Таблиця 9.5 Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення на 31 грудня 2012 року 

    
(тис. грн.) 

Найменування статті Кредити, надані 
юридичним 

особам 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні потреби 

Усього 

Незабезпечені кредити 786 326 1 847 4 600 792 773 

Кредити, що забезпечені: 
    нерухомим майном - 58 728 - 58 728 

   у т. ч. житлового призначення - 58 728 - 58 728 

гарантіями банків інвестиційного 
класу 891 010 - - 891 010 

іншими активами 152 644 1 110 - 153 754 

Усього кредитів та заборгованості 
клієнтів без резервів 1 829 980 61 685 4 600 1 896 265 

 
 
Таблиця 9.6 Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення на 31 грудня 2011 року 

    
(тис. грн.) 

Найменування статті Кредити, надані 
юридичним 

особам 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні потреби 

Усього 

Незабезпечені кредити 814 322 4 588 4 788 823 698 

Кредити, що забезпечені: 
    нерухомим майном - 46 347 - 46 347 

   у т. ч. житлового призначення - 46 347 - 46 347 

гарантіями банків інвестиційного 
класу 1 064 196 - - 1 064 196 

іншими активами 264 332 1 242 - 265 574 

Усього кредитів та заборгованості 
клієнтів без резервів 2 142 850 52 177 4 788 2 199 815 

 

У таблицях 9.5 та 9.6 надається інформація щодо усіх видів забезпечення кредитів, отриманих Банком, 

включаючи ті, що не приймають участі в розрахунку суми резервів під знецінення кредитів. Отримання застави 

Банк розглядає як додатковий інструмент зменшення кредитного ризику, виходячи із рівня її ліквідності. В 

зазначених таблицях вартість забезпечення не перевищує вартість забезпеченого нею зобов’язання. 

 
 
Таблиця 9.7 Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2012 року 

    
(тис. грн.) 

Найменування статті Кредити, що 
надані 

юридичним 
особам 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні потреби 

Усього 

Непрострочені та не знецінені: 1 766 169 61 686 4 600 1 832 455 

  великі позичальники з кредитною 
історією більше 2 років 1 228 360 - - 1 228 360 

  нові великі позичальники 24 232 - - 24 232 

  кредити середнім компаніям 398 645 - - 398 645 

  кредити малим компаніям 114 932 - - 114 932 

  інші кредити фізичним особам - 61 686 4 600 66 286 

Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі: 63 810 - - 63 810 
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  без затримки платежу або із 
затримкою платежу до 31 дня 63 810 - - 63 810 

Загальна сума кредитів до 
вирахування резервів 1 829 979 61 686 4 600 1 896 265 

Резерв під знецінення за кредитами (45 942) (116) (1) (46 059) 

Усього кредитів за мінусом 
резервів 1 784 037 61 570 4 599 1 850 206 

 
Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік підприємства  віднесені 

до малих підприємств, середніх або великих підприємств наступним чином: 

- малі (незалежно від форми власності) - це підприємства, в яких середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, 

послуг) за цей період не перевищує сімдесяти  мільйонів гривень; 

- великі підприємства - це  підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний 

(фінансовий) рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за 

рік перевищує суму сто мільйонів гривень. 

Усі інші підприємства визначаються середніми. 

Таблиця 9.8 Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2011 року 

 

   
(тис. грн.) 

Найменування статті Кредити, що 
надані 

юридичним 
особам 

Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні потреби 

Усього 

Непрострочені та не знецінені: 2 064 970 52 177 4 788 2 121 935 

  великі позичальники з кредитною 
історією більше 2 років 1 632 318 - - 1 632 318 

  нові великі позичальники 302 176 - - 302 176 

  кредити середнім компаніям 91 189 - - 91 189 

  кредити малим компаніям 39 287 - - 39 287 

  інші кредити фізичним особам - 52 177 4 788 56 965 

Прострочені, але не знецінені: 25 - - 25 

   із затримкою платежу до 31 дня 25 - - 25 

Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі: 77 855 - - 77 855 

   без затримки платежу або із 
затримкою платежу до 31 дня 77 855 - - 77 855 

Загальна сума кредитів до 
вирахування резервів 2 142 850 52 177 4 788 2 199 815 

Резерв під знецінення за кредитами (54 518) (95) (1) (54 614) 

Усього кредитів за мінусом 
резервів 2 088 332 52 082 4 787 2 145 201 

 
 
Таблиця 9.9 Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2012 року 

 

  
(тис. грн.) 

Найменування статті Балансова 
вартість 

Вартість 
застави 

Вплив 
застави 

Кредити, що надані юридичним особам 1 783 941 1 043 654 740 287 

Іпотечні кредити фізичних осіб 61 666 59 838 1 828 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 4 599 - 4 599 

Усього кредитів 1 850 206 1 103 492 746 714 
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Таблиця 9.10 Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2011 року 

 

  
(тис. грн.) 

Найменування статті Балансова 
вартість 

Вартість 
застави 

Вплив 
застави 

Кредити, що надані юридичним особам 2 088 253 1 342 135 746 118 

Іпотечні кредити фізичних осіб 52 161 47 589 4 572 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 4 787 - 4 787 

Усього кредитів 2 145 201 1 389 724 755 477 

 
У таблицях 9.9 та 9.10 надається інформація щодо усіх видів забезпечення кредитів, отриманих Банком, 

включаючи ті, що не приймають участі в розрахунку суми резервів під знецінення кредитів. Отримання застави 

Банк розглядає як додатковий інструмент зменшення кредитного ризику, виходячи із рівня її ліквідності. В 

зазначених таблицях вартість забезпечення не перевищує вартість забезпеченого нею зобов’язання. 

 
 
 

Примітка 10 Цінні папери у портфелі на продаж 
 
Таблиця 10.1 Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Боргові цінні папери: 567 644 1 244 941 

   державні облігації 567 644 744 907 

   депозитні сертифікати Національного банку України - 500 034 

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 567 644 1 244 941 

 
Станом на 31 грудня 2012 року цінні папери в портфелі банку на продаж представлені облігаціями внутрішньої 

державної позики (ОВДП) із строками погашення починаючи з квітня 2013 року по серпень 2015 року. Номінальні 

процентні ставки коливаються від 5.50% до 12.00%. В першому кварталі 2012 року відбулось погашення 

депозитних сертифікатів Національного банку України номінальною вартістю 500 000 тис. грн. Також протягом 

2012 року відбулося погашення ОВДП номінальною вартістю 2 600 тис. грн., а також часткове погашення 

номінальної вартості ПДВ – облігацій на суму 175 823 тис. грн.   

 

Станом на 31 грудня 2011 року цінні папери в портфелі банку на продаж представлені облігаціями внутрішньої 

державної позики із строками погашення від березня 2012 року по серпень 2015 року та депозитними 

сертифікатами Національного банку номінальною вартістю 500 000 тис. грн. із строком погашення – 4 січня 2012 

року. Номінальні процентні ставки по ОВДП коливаються від 5.50% до 12.00%, номінальна процентна ставки по 

депозитним сертифікатам НБУ – 2.50% річних.  

 
 
Таблиця 10.2 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж на 31 грудня 
2012 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Державні 
облігації 

Депозитні 
сертифікати 

Національного 
банку 

Усього 

Непрострочені та не знецінені: 567 644 - 567 644 

   державні установи та підприємства 567 644 - 567 644 

Усього боргових цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 567 644 - 567 644 
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Таблиця 10.3 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж на 31 грудня 
2011 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Державні 
облігації 

Депозитні 
сертифікати 

Національного 
банку 

Усього 

Непрострочені та не знецінені: 744 907 500 034 1 244 941 

   державні установи та підприємства 744 907 500 034 1 244 941 

Усього боргових цінних паперів у портфелі 
банку на продаж  744 907 500 034 1 244 941 

 
 

Примітка 11 Основні засоби та нематеріальні активи 

 (тис. грн.) 
Найменування 
статті 

Будівлі, 
споруди 

та 
переда-

вальні 

пристрої 

Машини 
та облад-

нання 

Транс-
портні 

засоби 

Інстру-
менти, 

прилади, 
інвентар 

(меблі) 

Інші 
основні 

засоби 

Інші 
необор

отні 
матеріа

льні 

активи 

Незавер-
шені капі-

тальні 
вкладен-

ня в 

основні 
засоби та 

немате-

ріальні 
активи 

Немате-
ріальні 

активи 

Усього 

Балансова 
вартість на 
початок 

попереднього 
періоду: 32 289 1 941 2 237 113 1 133 - - 1 081 38 794 

Первісна 

(переоцінена) 
вартість 37 688 10 600 3 317 3 824 3 039 109 

 
5 852 64 429 

Знос на початок 

попереднього 
періоду (5 399) (8 659) (1 080) (3 711) (1 906) (109) 

 
(4 771) (25 635) 

Надходження 648 411 353 135 112 
  

321 1 980 

Вибуття  
  

182 
     

182 

Вибуття (первісна 

вартість) 
  

345 
     

345 

Вибуття 
(амортизація) 

  

(163) 

     

(163) 

Амортизаційні 
відрахування (756) (985) (769) (93) (228) 

  
(978) (3 809) 

Балансова 

вартість на 
кінець 
попереднього 

періоду: 32 181 1 367 1 639 155 1 017 - - 424 36 784 

Первісна 
(переоцінена) 

вартість 38 336 11 011 3 325 3 959 3 152 109 - 6 173 66 065 

Знос на кінець 
попереднього 
періоду (на 

початок звітного 
періоду) (6 155) (9 644) (1 686) (3 804) (2 134) (109) - (5 749) (29 281) 

Надходження 198 648 55 22 178 
 

56 324 1 481 

Вибуття  

 

- 2 - - 

   

2 

Вибуття (первісна 
вартість) 

 
4 213 67 

 
106 

   
4 386 

Вибуття 
(амортизація) 

 

(4 213) (65) 

 

(106) 

   

(4 384) 

Амортизаційні 
відрахування (793) (812) (746) (54) (224) 

  
(465) (3 094) 
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Зменшення 

корисності  (604) 
       

(604) 

Балансова 
вартість на 

кінець звітного 
періоду 30 982 1 203 946 123 972 - 56 283 34 565 

Первісна 

(переоцінена) 
вартість 38 534 7 446 3 313 3 981 3 224 109 56 6 497 63 160 

Знос на кінець 

звітного періоду (7 552) (6 243) (2 367) (3 858) (2 252) (109) 
 

(6 214) (28 595) 

 
Станом на 31 грудня 2012 року Банк не має основних засобів та нематеріальних активів, стосовно яких є 
передбачені законодавством України обмеження щодо володіння, користування та розпорядження; основних 
засобів та нематеріальних активів, оформлених у заставу; основних засобів, що тимчасово не використовуються 
(консервація, реконструкція тощо); основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.   
     
Сума первісної вартості повністю амортизованих основних засобів Банку станом на 31 грудня 2012 року складає 
10 739 тис. грн.   
 
Протягом 2012 року Банк визнав зменшення корисної вартості основних засобів в сумі 604 тис. грн.  
 
Станом на 31 грудня 2012 року Банк не має контрактних зобов’язань, пов’язаних з придбанням основних засобiв 
та нематерiальних активiв. 
 
 
 

Примітка 12 Інші фінансові активи 
 
Таблиця 12.1 Інші фінансові активи 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою 40 076 - 

Похідні фінансові активи 2 566 20 063 

Інші фінансові активи  204 741 

Резерв під знецінення інших фінансових активів (4) (15) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 42 842 20 789 

 
 
 
Таблиця 12.2 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів Інші фінансові активи Усього 

Залишок станом на 01 січня 2012 року (15) (15) 

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду (19) (19) 

Списання безнадійної заборгованості 31 31 

Залишок станом на 31 грудня 2012 року (4) (4) 

 
 
 
Таблиця 12.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів Інші фінансові активи Усього 

Залишок станом на 01 січня 2011 року (24) (24) 

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду 9 9 

Залишок станом на 31 грудня 2011 року (15) (15) 
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Таблиця 12.4 Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2012 року 
(тис. грн.) 

Найменування статті Дебіторська 
заборгованість 

за цінними 
паперами 

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з 
платіжними 

картками 

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 

з іноземною 
валютою 

Інші 
фінансові 

активи 

Усього 

Непрострочена та не 
знецінена 
заборгованість: 2 566 1 40 076 175 42 818 

   великі клієнти з 
кредитною історією 
більше 2 років 2 566 - 40 076 169 42 811 

   середні компанії  - - - 1 1 

   фізичні особи - 1 - 5 6 

Прострочена, але не 
знецінена: - - - 2 2 

   із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів - - - 2 2 

Заборгованість 
знецінена на 
індивідуальній основі: - - - 26 26 

   із затримкою платежу 
до 31 дня - - - 14 14 

   із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів - - - 7 7 

   із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів - - - 5 5 

Усього інших 
фінансових активів до 
вирахування резерву 2 566 1 40 076 203 42 846 

Резерв під знецінення 
інших фінансових 
активів - - - (4) (4) 

Усього інших 
фінансових активів за 
мінусом резерву 2 566 1 40 076 199 42 842 

 
 
Таблиця 12.5 Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2011 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Похідні 
фінансові 

активи в 
торговому 

портфелі банку 

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з платіжними 

картками 

Інші 
фінансові 

активи 

Усього 

Непрострочена та не знецінена 
заборгованість: 20 063 37 677 20 777 

   великі клієнти з кредитною історією 
більше 2 років 20 063 - 646 20 709 

   середні компанії  - - 1 1 

   фізичні особи - 37 30 67 

Прострочена, але не знецінена: - - 22 22 

   із затримкою платежу до 31 дня - - 8 8 

   із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів - - 14 14 

Заборгованість знецінена на 
індивідуальній основі: - - 5 5 

   із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - 5 5 
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Усього інших фінансових активів до 
вирахування резерву 20 063 37 704 20 804 

Резерв під знецінення інших фінансових 
активів - - (15) (15) 

Усього інших фінансових активів за 
мінусом резерву 20 063 37 689 20 789 

 
 

Примітка 13 Інші активи 
 (тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Дебіторська заборгованість з придбання активів - 15 

Передоплата за послуги 153 2 142 

Витрати майбутніх періодів 3 681 3 470 

Інші активи 159 39 

Усього інших активів 3 993 5 666 

 
 

Примітка 14 Кошти банків 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків 136 386 151 763 

Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками 150 585 - 

Кредити, що отримані: - 359 546 

   Короткострокові - 359 546 

Усього коштів інших банків 286 971 511 309 

 
Станом на 31 грудня 2012 року за Договором прямого репо з державними облігаціями України № 38-2/273 від 
13.12.2012, укладеним Банком з Національним банком, враховується отриманий від Національного банку кредит 
на підтримку ліквідності в сумі 150 585 тис. грн. Строк зворотного викупу державних облігацій – 13 березня 2013 
року.  
 
 

Примітка 15 Кошти клієнтів 
 
Таблиця 15.1 Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Державні та громадські організації: 1 807 2 417 

   поточні рахунки 1 807 2 417 

Інші юридичні особи: 3 971 832 4 164 368 

   поточні рахунки 3 894 646 3 524 935 

   строкові кошти 77 186 639 432 

Фізичні особи: 23 619 29 004 

   поточні рахунки 23 619 29 004 

Усього коштів клієнтів 3 997 258 4 195 789 

 
Інформація щодо коштів клієнтів, отриманих Банком в якості покриття кредитного ризику за кредитними 
операціями, розкрита в Примітці 32.  
 
 
Таблиця 15.2 Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Вид економічної діяльності 2012 рік 2011 рік 

сума %% сума %% 

Торгівля 1 303 337 32.61 1 991 852 47.47 

Переробна промисловість 1 804 209 45.14 1 452 741 34.62 
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Операції з нерухомим майном 12 574 0.31 13 212 0.31 

Діяльність транспорту та зв'язку 188 888 4.73 201 098 4.79 

Добувна промисловість 275 197 6.88 195 957 4.67 

Інше для фізичних осіб та нерезидентів 81 895 2.05 119 768 2.85 

Фінансова діяльність 181 874 4.55 50 457 1.20 

Діяльність готелів та ресторанів 52 089 1.30 51 755 1.23 

Будівництво 44 669 1.12 68 587 1.63 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води 3 487 0.09 3 991 0.10 

Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 1 187 0.03 169 0.00 

Державне управління та діяльність громадських 
організацій 1 689 0.04 2 332 0.06 

Охорона здоров"я та надання соціальної допомоги 37 188 0.93 43 734 1.04 

Інше 8 975 0.22 136 0.00 

Усього коштів клієнтів 3 997 258 100.00 4 195 789 100.00 

 
 

Примітка 16 Резерви за зобов'язаннями 
 
Таблиця 16.1 Зміни резервів за зобов'язаннями за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів Зобов'язання 
кредитного характеру Усього 

Залишок станом на 01 січня 2012 року  1 300 1 300 

Формування та/або збільшення резерву 109 109 

Залишок станом на 31 грудня 2012 року 1 409 1 409 

 
 
Таблиця 16.2 Зміни резервів за зобов'язаннями за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів Зобов'язання 
кредитного характеру Усього 

Залишок станом на 01 січня 2011 року  7 727 7 727 

Поновлення невикористаного резерву (6 427) (6 427) 

Залишок станом на 31 грудня 2011 року 1 300 1 300 

 
 

Примітка 17 Інші фінансові зобов'язання 
 

 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою 39 965 - 

Похідні фінансові зобов'язання  у торговому портфелі  - 4 891 

Кредитові суми до з'ясування 1 384 1 190 

Кредиторська заборгованість за коштами клієнтів та кошти клієнтів в 
розрахунках 1 214 559 

Інші фінансові зобов’язання  382 361 

Усього інших фінансових зобов'язань 42 945 7 001 
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Примітка 18 Інші зобов'язання 
 

 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку 
на прибуток 818 1 425 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 8 834 11 560 

Доходи майбутніх періодів  9 5 

Кредиторська заборгованість за професійними послугами 497 114 

Інша заборгованість 557 521 

Усього 10 715 13 625 

 
 
 

Примітка 19 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 
(тис. грн.) 

Найменування статті Кількість 
акцій в 

обігу (шт.) 

Прості 
акції 

Коригування 
на 

гіперінфляцію 
(примітка 5) 

Привілейов
ані акції 

Емісійний 
дохід 

Усього 

Залишок на початок 
попереднього періоду 13 300 50 000 35 944 16 500 253 091 355 535 

Залишок на кінець 
попереднього періоду  13 300 50 000 35 944 16 500 253 091 355 535 

Залишок на кінець 
звітного періоду 13 300 50 000 35 944 16 500 253 091 355 535 

 
Статутний капітал Банку поділено на 10 000 шт. простих та 3 300 шт. привілейованих акції однаковою 

номінальною вартістю, що становить 5 тис. грн. Усі випущені акції повністю сплачені грошовими коштами.  

Власники привілейованих акцій мають права, передбачені для них законодавством України, зокрема вони мають 

права на отримання дивідендів у розмірі та строки, передбачені Статутом. 

 

Обмежень щодо володіння акціями станом на 31 грудня 2012 року та 32 грудня 2011 року немає. 

 
 
 

Примітка 20 Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу) 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж: (16 939) (54 530) 

   зміни переоцінки до справедливої вартості (16 939) (6 910) 

   витрати у результаті продажу, перекласифіковані в звітному    
періоді на прибутки або збитки - (47 620) 

Податок на прибуток, пов'язаний із: (558) 11 614 

   зміною резерву переоцінки цінних паперів у портфелі банку на 
продаж (558) 11 614 

Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід) за 
вирахуванням податку на прибуток  (17 497) (42 916) 
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Примітка 21 Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Примітки 

2012 рік 2011 рік 

менше 
ніж 12 

місяців 

більше 
ніж 12 

місяців усього 

менше 
ніж 12 

місяців 

більше 
ніж 12 

місяців усього 

Активи 

       Грошові кошти та їх 
еквіваленти 6 1 471 188 - 1 471 188 936 675 - 936 675 

Кошти обов’язкових 
резервів Банку в 
Національному банку 
України, що 
обліковуються на 
окремому рахунку 

 
81 427 - 81 427 59 660 - 59 660 

Цінні папери, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з визнанням 
переоцінки через 
прибутки або збитки 7 1 020 215 - 1 020 215 1 068 710 - 1 068 710 

Кошти в інших банках 8 104 079 - 104 079 3 892 - 3 892 

Кредити та 
заборгованість 
клієнтів 9 1 759 456 90 750 1 850 206 1 942 061 203 140 2 145 201 

Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж 10 9 819 557 825 567 644 520 905 724 036 1 244 941 

Дебіторська 
заборгованість щодо 
поточного податку на 
прибуток 

 
31 989 - 31 989 60 515 - 60 515 

Основні засоби та 
нематеріальні активи 11 - 34 565 34 565 - 36 784 36 784 

Інші фінансові активи 12 42 842 - 42 842 20 789 - 20 789 

Інші активи 13 3 993 - 3 993 5 666 - 5 666 

Усього активів 
 

4 525 008 683 140 5 208 148 4 618 872 963 961 5 582 833 

Зобов’язання 
       

Кошти інших банків 14 286 971 - 286 971 511 309 - 511 309 

Кошти клієнтів 15 3 997 258 - 3 997 258 4 195 789 - 4 195 789 

Відстрочені податкові 
зобов'язання 

 
3 753 - 3 753 65 882 - 65 882 

Резерви за 
зобов'язаннями 16 1 409 - 1 409 1 300 - 1 300 

Інші фінансові 
зобов’язання 17 42 945 - 42 945 7 001 - 7 001 

Інші зобов’язання 18 10 715 - 10 715 13 625 - 13 625 

Усього  зобов’язань   4 343 051 - 4 343 051 4 794 906 - 4 794 906 
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Примітка 22 Процентні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Процентні доходи: 
  Кредити та заборгованість клієнтів  273 774 203 089 

Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через прибутки або збитки 94 322 39 898 

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 69 079 115 600 

Кошти в інших банках 9 089 7 401 

Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами 3 626 4 642 

Кореспондентські рахунки в інших банках 3 513 4 847 

Інші 3 - 

Усього процентних доходів 453 406 375 477 

Процентні витрати:   

Поточні рахунки (53 095) (44 533) 

Строкові кошти юридичних осіб (28 484) (49 786) 

Строкові кошти інших банків (17 655) (10 777) 

Кореспондентські рахунки (167) (111) 

Депозити овернайт інших банків - (97) 

Інші (1) (115) 

Усього процентних витрат (99 402) (105 419) 

Чистий процентний дохід 354 004 270 058 

 
 

Примітка 23 Комісійні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Комісійні доходи: 
  Розрахунково-касові операції 14 998 14 293 

Гарантії та акредитиви 14 354 7 925 

Валютообмінні операції 6 613 7 468 

Операції з використанням платіжних карток 2 922 2 224 

Кредитне обслуговування 1 289 2 624 

Інші 2 369 2 983 

Усього комісійних доходів 42 545 37 517 

Комісійні витрати:   

Гарантії та акредитиви (8 611) (5 679) 

Розрахунково-касові операції (2 770) (2 640) 

Операції з використанням платіжних карток (2 416) (2 110) 

Кредитне обслуговування (919) (169) 

Інші (239) (267) 

Усього комісійних витрат (14 955) (10 865) 

Чистий комісійний дохід 27 590 26 652 

 
 
Примітка 24 Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Операційні доходи, отримані від банків 8 269 4 637 

Дохід від операційного лізингу (оренди) 1 035 1 108 

Усього операційних доходів 9 304 5 745 

 



Публічне Акціонерне Товариство "Сітібанк" 
Фінансова звітність на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився на цю дату 

Примітки до фінансової звітності 

 

54 

Примітка 25 Адміністративні та інші операційні витрати 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Витрати на утримання персоналу (57 391) (52 512) 

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 
телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (8 229) (7 292) 

Професійні та консультаційні послуги (4 413) (5 292) 

Витрати на послуги, надані на умовах аутсорсингу  (3 210) (2 928) 

Амортизація основних засобів (2 629) (2 830) 

Витрати на відрядження (2 208) (2 408) 

Витрати на оперативний лізинг (оренду) (2 054) (2 959) 

Представницькі витрати (1 757) (1 953) 

Витрати на корпоративну управлінську та технічну підтримку (1 528) (20 760) 

Господарські витрати  (1 065) (1 090) 

Витрати на комунальні послуги (996) (855) 

Витрати на персонал, що пов'язані з бізнес підтримкою (751) (986) 

Знецінення основних засобів (604) - 

Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних 
активів (465) (978) 

Витрати із страхування (433) (135) 

Витрати на охорону (408) (391) 

Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток (150) (109) 

Витрати на маркетинг та рекламу (83) (440) 

Витрати від переуступлення прав вимоги за кредитними договорами  - (6 196) 

Інші (1 177) (2 378) 

Усього адміністративних та інших операційних витрат (89 551) (112 492) 

 
До складу витрат на утримання персоналу за 2012 та 2011 роки включено виплати на основі акцій, нараховані 
згідно з МСФЗ 2, в сумі 190 тис. грн. та 420 тис. грн. відповідно.    
 
 

Примітка 26 Витрати на податок на прибуток 
 
Банк здійснює облік податків на підставі даних податкового обліку  відповідно до вимог податкового 

законодавства України, який відрізняється від МСФЗ. 

 

Звітність Банку зазнає впливу постійних податкових різниць внаслідок того, що певні  доходи та витрати не 

відносяться до складу доходів та витрат в цілях оподаткування. 

  

Відстрочені податки відображають чистий податковий вплив тимчасових різниць між балансовою вартістю активів 

і зобов’язань для цілей фінансової звітності та сумами, які використовуються для цілей оподатковування.  

Тимчасові різниці станом на 31 грудня 2012 та 2011 років, в основному, пов’язані з різними методами визнання 

доходів і витрат, а також з відображеною у звітності вартістю певних активів. 

 
 
Таблиця 26.1 Витрати на сплату податку на прибуток 

 

 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Поточний податок на прибуток (110 165) (102 199) 

Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 62 687 (16 853) 

   виникненням чи списанням тимчасових різниць 63 048 (25 341) 

   збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування (361) 8 488 

Усього витрати податку на прибуток (47 478) (119 052) 
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Відстрочені  податкові активи та  зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року 

розраховувалися за очікуваною ставкою податку на прибуток у діапазоні від 10% до 19% та від 19.9% до 21% 

відповідно, у залежності від очікуваних строків  їх реалізації.   

 
 
Таблиця 26.2 Узгодження суми облікового прибутку та суми податкового прибутку 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Прибуток до оподаткування  530 710 527 096 

Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 
оподаткування (111 449) (123 868) 

Коригування облікового прибутку (збитку): 
  Доходи/витрати, які не включаються до суми доходів/витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському 
обліку 1 201 (3 672) 

Вплив зміни ставки оподаткування (361) 8 488 

Вплив зміни податкового законодавства 63 131 - 

Сума податку на прибуток (47 478) (119 052) 

 
 
Таблиця 26.3 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань на 31 грудня 2012 року 

(тис. грн.) 

Перелік відстрочених податкових 
активів та відстрочених 
податкових зобов'язань  

Залишок на 
кінець дня 

31 грудня 2011 
року  

Визнані у 
прибутках/ 

збитках  

Визнані в 
іншому 

сукупному 
доході  

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2012 року  

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені 
податкові збитки на майбутні періоди 

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
переоцінки через прибутки або 
збитки (6 963) 755 - (6 208) 

Резерви за кредитними операціями, 
дебіторською заборгованістю та 
простроченими доходами (3 025) 1 011 - (2 014) 

Основні засоби та нематеріальні 
активи (2 129) 666 - (1 463) 

Процентні витрати за операціями 
РЕПО - 111 - 111 

Цінні папери у портфелі на продаж (56 468) 60 994 (558) 3 968 

Інші зобов'язання  2 703 (850) - 1 853 

Чистий відстрочений податковий 
актив/ (зобов'язання)  (65 882) 62 687 (558) (3 753) 

Визнаний відстрочений 
податковий актив  2 703 (850) - 1 853 

Визнане відстрочене податкове 
зобов'язання (68 585) 63 537 (558) (5 606) 
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Таблиця 26.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань на 31 грудня 2011 року 

(тис. грн.) 

Перелік відстрочених податкових 
активів та відстрочених 
податкових зобов'язань  

Залишок на 
31 грудня 2010 

року 

Визнані у 
прибутках/ 

збитках  

Визнані в 
іншому 

сукупному 
доході  

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2011 року  

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені 
податкові збитки на майбутні періоди 

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
переоцінки через прибутки або 
збитки (8 953) 1 990 - (6 963) 

Резерви за кредитними операціями, 
дебіторською заборгованістю та 
простроченими доходами (4 707) 1 682 - (3 025) 

Основні засоби та нематеріальні 
активи (2 443) 314 - (2 129) 

Дохід майбутніх періодів 22 (22) - - 

Цінні папери у портфелі на продаж (47 857) (20 225) 11 614 (56 468) 

Інші зобов'язання 3 295 (592) - 2 703 

Чистий відстрочений податковий 
актив/ (зобов'язання)  (60 643) (16 853) 11 614 (65 882) 

Визнаний відстрочений 
податковий актив  (1 390) 4 093 - 2 703 

Визнане відстрочене податкове 
зобов'язання (59 253) (20 946) 11 614 (68 585) 

 
 
 

Примітка 27 Прибуток на одну просту та привілейовану акцію 
 (тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Прибуток, що належить власникам простих акцій банку 483 232 408 044 

Прибуток за рік 483 232 408 044 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 10 10 

Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.) 3 3 

Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (грн.) 48 323 40 804 

 
 

Примітка 28 Дивіденди 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

за простими 
акціями 

за 
привілейованими 

акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейованими 

акціями 

Залишок за станом на 
початок періоду - - - - 

Дивіденди, за якими 
прийнято рішення щодо 
виплати протягом періоду 388 755 -  287 027 -  

Дивіденди, виплачені 
протягом періоду (388 755) -  (287 027) -  

Залишок за станом на кінець 
періоду - - - - 

Дивіденди на акцію, за якими 
прийнято рішення щодо 
виплати протягом періоду 
(грн.) 38 876 -  28 703 -  
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Рішення про порядок та строки виплати дивідендів приймають Загальні збори акціонерів Банку. Виплата 

дивідендів за простими акціями в 2012 та 2011 роках здійснювалась виключно в готівковій формі. Відповідно до 

Статуту Банку рішення про розмір виплат по привілейованих акціям приймається Загальними Зборами 

Акціонерів. В 2012 та 2011 роках виплати дивідендів за привілейованими акціями не здійснювалися. 

 
 

Примітка 29 Операційні сегменти  

 
Нижче наведена інформація стосовно результатів діяльності кожного звітного сегменту, що аналізується вищим 

управлінським персоналом Банку. Для оцінки результатів діяльності  за кожним звітним сегментом управлінський 

персонал Банку використовує показник прибутку за сегментом до оподаткування, оскільки вважає, що даний 

показник є найбільш доречним  для оцінки результатів  окремих сегментів діяльності у порівнянні з іншими 

установами банківського сектору. Міжсегментні доходи та витрати визначаються на основі звичайних умов 

здійснення діяльності.    

 
 
Таблиця 29.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2012 рік 
 

     
(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього 

Кредитний 
бізнес 

Казна-
чейський 

бізнес 

Транзакцій-
ний бізнес 

 
  

Дохід від зовнішніх клієнтів: 
     Процентні доходи 157 135 176 006 120 265 - 453 406 

Процентні витрати (8) (46 299) (53 095) - (99 402) 

Комісійні доходи 1 289 8 027 33 229 - 42 545 

Комісійні витрати (7 459) (1 194) (6 301) - (14 955) 

Результат від торгових операцій з 
іншими фінансовими інструментами - - (12 607) - (12 607) 

Результат від операцій з цінними 
паперами - 11 123 - - 11 123 

Результат від операцій з іноземною 
валютою - 219 422 - - 219 422 

Інші доходи 1 117 4 136 4 051 - 9 304 

Інші витрати (1 610) (5 964) (5 841) - (13 415) 

Міжсегментний дохід - 79 063 270 323 (349 386) - 

Всього дохід за звітними 
сегментами 150 464 444 320 350 023 (349 386) 595 421 

      Інші суттєві негрошові статті - 
резерв під знецінення фінансових 
активів 11 522 - (97) - 11 424 

Загальноадміністративні витрати (2 249) (8 331) (8 163) - (18 744) 

Витрати на персонал (6 890) (25 510) (24 993) - (57 393) 

Міжсегментні витрати (107 354) (156 260) (85 772) 349 386 - 

Прибуток сегментів до 
оподаткування 45 493 254 219 230 998 - 530 710 

Податок на прибуток - - - - (47 478) 

Прибуток за рік - - - - 483 232 

 
 
 
 
 
 



Публічне Акціонерне Товариство "Сітібанк" 
Фінансова звітність на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився на цю дату 

Примітки до фінансової звітності 

 

58 

Таблиця 29.2 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2011 рік 

     
(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього 

 

Кредитний 
бізнес 

Казна-
чейський 

бізнес 

Транзакцій-
ний бізнес 

 
  

Дохід від зовнішніх клієнтів: 
     Процентні доходи 97 126 167 746 110 605 - 375 477 

Процентні витрати - (51 206) (54 213) - (105 419) 

Комісійні доходи 3 504 7 660 26 353 - 37 517 

Комісійні витрати (6 582) (1 049) (3 234) - (10 865) 

Результат від торгових операцій з 
іншими фінансовими інструментами - - 15 173 - 15 173 

Результат від операцій з цінними 
паперами - 38 681 - - 38 681 

Результат від продажу  цінних 
паперів - 47 620 - - 47 620 

Результат від операцій з іноземною 
валютою - 163 264 - - 163 264 

Інші доходи 4 685 234 826 - 5 745 

Інші витрати (32 847) (1 640) (5 789) - (40 276) 

      Міжсегментний дохід - 59 085 179 553 (238 638) - 

Всього дохід за звітними 
сегментами 65 886 430 395 269 274 (238 638) 526 917 

      Інші суттєві негрошові статті-резерв 
під знецінення фінансових активів 65 959 - 6 436 - 72 395 

Загальноадміністративні витрати (4 143) (6 118) (9 443) - (19 704) 

Витрати на персонал (11 040) (16 305) (25 167) - (52 512) 

Міжсегментні витрати (106 352) (60 569) (71 718) 238 638 - 

Прибуток сегментів до 
оподаткування 10 310 347 404 169 382 - 527 096 

Податок на прибуток - - - - (119 052) 

Прибуток за рік - - - - 408 044 

 
 
Таблиця 29.3 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2012 рік 

    
(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Усього 

 

Кредитний 
бізнес 

Казначейський 
бізнес 

Транзакційний 
бізнес   

Активи звітних сегментів 647 572 3 284 517 1 203 848 5 135 938 

Зобов'язання звітних сегментів - 404 121 3 922 695 4 326 817 

 
Таблиця 29.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2011 рік 

    
(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Усього 

 

Кредитний 
бізнес 

Казначейський 
бізнес 

Транзакційний 
бізнес   

Активи звітних сегментів 750 820 3 333 942 1 394 381 5 479 142 

Зобов'язання звітних сегментів - 1 150 742 3 562 547 4 713 289 
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Таблиця 29.5 Узгодження активів та зобов'язань за 2012 рік 

    
(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Усього 

 

Кредитний 
бізнес 

Казначейський 
бізнес 

Транзакційний 
бізнес   

Активи за звітними сегментами 647 572 3 284 517 1 203 848 5 135 938 

Нерозподілені активи - - - 72 210 

Активи всього - - - 5 208 148 

Зобов'язання за звітними сегментами - 404 121 3 922 695 4 326 816 

Нерозподілені зобов'язання - - - 16 234 

Зобов'язання всього - - - 4 343 051 

 
 
Таблиця 29.6 Узгодження активів та зобов'язань за 2011 рік 

    
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Найменування звітних сегментів 

Усього 

 

Кредитний 
бізнес 

Казначейський 
бізнес 

Транзакційний 
бізнес 

  

Активи за звітними сегментами 750 820 3 333 942 1 394 381 5 479 142 

Нерозподілені активи - - - 103 691 

Активи всього - - - 5 582 833 

Зобов'язання за звітними сегментами - 1 150 742 3 562 547 4 713 289 

Нерозподілені зобов'язання - - - 81 617 

Зобов'язання всього - - - 4 794 906 

 

 
Примітка 30 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 концептуальних угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи за 

позабалансовими рахунками.  

 

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 15.02.2012 

№ 23, Банком проводиться аналіз фінансового стану позичальника, з відповідним коригуванням групи ризику в 

разі необхідності з наступною регулярністю: - для банківських установ - раз на місяць, для юридичних осіб - раз 

на квартал; для фізичних осіб - раз на рік . 
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Банк дотримується вимог економічних нормативів, встановлених Національним банком України щодо моніторингу 

кредитного ризику. 

 

Нормативи кредитного ризику 2012 рік  2011 рік 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента 
(Н7) 
Нормативне значення нормативу Н7 не має перевищувати 25% 13.91% 19.79% 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) 
Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 8-кратний розмір 
регулятивного капіталу банку (800%) 182.95% 213.26% 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру (Н9) 
Нормативне значення нормативу Н9 не має перевищувати 5% 4.37% 4.65% 

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам (Н10) 
Нормативне значення нормативу Н10 не має перевищувати 30% 18.47% 21.28% 

 
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. 

 
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); 
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- 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 дилерських 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.  

 

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

валютного ризику. 

 

Ліміти відкритої валютної позиції на 31 
грудня 

2012 
року 

Нормативи валютного ризику на 31 
грудня 

2011 року 

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

3.11% Норматив загальної довгої відкритої 
валютної позиції (Н13-1) 
Нормативне значення нормативу Н13-1 
не має перевищувати 20% 

0.05% 

Ліміт загальної короткої відкритої валютної 
позиції (Л13-2) 
Нормативне значення ліміту Н13-2 не має 
перевищувати 10% 

0.04% Норматив загальної короткої відкритої 
валютної позиції (Н13-2) 
Нормативне значення нормативу Н13-2 
не має перевищувати 10% 

3.20% 

 
 
Таблиця 30.1 Аналіз валютного ризику 

(тис. грн.) 

Наймен
ування 
валюти  

на 31 грудня 2012 року  на 31 грудня 2011 року  

монетарні 
активи 

монетарні 
зобов'язан

ня 

похідні 
фінансові 
інструмен

ти  

чиста 
позиці

я 

монетарні 
активи  

монетарні 
зобов'язан

ня 

похідні 
фінансові 
інструмен

ти 

чиста 
позиці

я 

Долари 
США  1 094 136 (982 114) (88 434) 23 589 1 346 383 (1 065 799) (292 231) 

(11 
646) 

Євро  338 887 (337 877) - 1 009 289 411 (282 673) (4 870) 1 868 

Фунти 
стерлінгі
в  14 490 (14 671) - (181) 1 050 (906) - 143 

Російські 
рублі 5 554 (5 532) - 22 6 433 (6 235) - 198 

Інші  383 (492) - (109) 359 (368) - (9) 

Усього  1 453 450 (1 340 686) (88 434) 24 330 1 643 636 (1 355 981) (297 101) (9 446) 

 
Позиція Банку по валютних похідних фінансових інструментах у кожному стовпчику – це справедлива вартість на 

кінець звітного періоду у відповідній валюті, яку Банк погодився купити (позитивна сума) або продати (негативна 
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сума) до згортання позицій та здійснення розрахунків з контрагентом. Наведений вище аналіз включає лише 

монетарні активи та зобов’язання. 

 
Таблиця 30.2 Зміна 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 

(тис. грн.) 

Найменування статті  на 31 грудня 2012 року  на 31 грудня 2011 року  

вплив на 
прибуток/(збиток)

  

вплив на 
власний 
капітал  

вплив на 
прибуток/(збиток)

  

вплив на 
власний 
капітал  

Зміцнення долара США на 10% 1 864 1 864 (920) (920) 

Послаблення долара США на 10% (1 864) (1 864) 920 920 

Зміцнення євро на 10% 80 80 148 148 

Послаблення євро на 10% (80) (80) (148) (148) 

Зміцнення фунта стерлінгів на 10% (14) (14) 11 11 

Послаблення фунта стерлінгів на 10% 14 14 (11) (11) 

Зміцнення російського рубля на 10% 2 2 16 16 

Послаблення російського рубля на 10% (2) (2) (16) (16) 

Зміцнення інших валют на 10% (9) (9) (1) (1) 

Послаблення інших валют на 10% 9 9 1 1 
 
 
Таблиця 30.3 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  

(тис. грн.) 

Найменування статті  Середньозважений валютний 
курс 2012 року  

Середньозважений валютний 
курс 2011 року 

вплив на 
прибуток/(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

вплив на 
прибуток/(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

Зміцнення долара США на 10% 1 856 1 856 (894) (894) 

Послаблення долара США на 10% (1 856) (1 856) 894 894 

Зміцнення євро на 10% (78) (78) (155) (155) 

Послаблення євро на 10% 78 78 155 155 

Зміцнення фунта стерлінгів на 10% (14) (14) 11 11 

Послаблення фунта стерлінгів на 10% 14 14 (11) (11) 

Зміцнення російського рубля на 10% 2 2 17 17 

Послаблення російського рубля на 10% (2) (2) (17) (17) 
 
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, з використанням середньозваженого курсу 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. 
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Відповідно до чинного законодавства України у Банку функціонує Тарифний комітет, основним завданням якого є 

планування та регулювання тарифної політики, оптимізація діючих тарифів з врахуванням необхідності 

досягнення визначеної бюджетом прибутковості. Відповідно до покладених функцій, Тарифний комітет аналізує 

співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику з 

питань операційних доходів. Тарифним комітетом визначаються стандартні та нестандартні тарифи на 

обслуговування корпоративних та фізичних осіб-клієнтів, а саме тарифи на обслуговування рахунків, на операції з 

готівкою, на переказ коштів, на електронний банкінг – систему клієнт-банк, валютно-конверсійні операції, операції 

з чеками, комісії за кредитними угодами. 

 

Оперативну діяльність щодо управління процентним ризиком у Банку здійснює 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 30.4 Загальний аналіз відсоткового ризику 

(тис. грн.) 

Найменування статті  На вимогу і 
менше 1 

місяця 

Від 1 до 6 
місяців 

Від 6 до 12 
місяців 

Більше 
року  

Усього  

2012 рік                 

Усього фінансових активів  3 719 090 706 034 62 173 650 304 5 137 601 

Усього фінансових зобов'язань  4 175 573 153 010 - - 4 328 583 

Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 
31 грудня 2012 року  (456 483) 553 024 62 173 650 304 809 018 

2011 рік                 

Усього фінансових активів  3 563 437 711 678 368 087 836 666 5 479 868 

Усього фінансових зобов'язань  4 656 002 59 397 - - 4 715 399 

Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 
31 грудня 2011року  (1 092 565) 652 281 368 087 836 666 764 469 

 
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.  

 
 
Таблиця 30.5 Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 
 

Найменування статті На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2011 року 

гривня долари 
США 

євро інші гривня долари 
США 

Євро Інші 

Активи 
        Грошові кошти та їх еквіваленти 2.4% 0.2% 0.1% 0.2% 2.0% 0.2% 0.7% 0.1% 

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки 7.2% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

Кошти в інших банках 13.2% 0.5% 0.0% 0.0% 9.6% 0.3% 0.0% 0.0% 

Кредити та заборгованість клієнтів 16.7% 5.6% 2.7% 0.0% 10.5% 4.8% 3.4% 0.0% 

Боргові цінні папери у портфелі 
банку на продаж 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

Зобов’язання         
    Кореспондентські рахунки банків 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Кошти банків 7.4% 0.2% 0.0% 0.0% 6.6% 0.8% 1.6% 0.0% 
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Кошти клієнтів:         
       поточні рахунки 1.9% 0.1% 0.1% 0.0% 1.9% 0.3% 0.2% 0.2% 

   строкові кошти 8.4% 1.3% 0.4% 0.0% 6.7% 0.1% 2.1% 0.0% 
 
 
Географічний ризик 
 
Таблиця 30.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Україна ОЕСР Інші 
країни 

Усього 

Активи 
    Грошові кошти та їх еквіваленти 435 264 1 035 924 - 1 471 188 

Кошти обов’язкових резервів Банку в Національному 
банку України, що обліковуються на окремому рахунку 81 427 - - 81 427 

Цінні папери, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або 
збитки 1 020 215 - - 1 020 215 

Кошти в інших банках 98 566 - 5 513 104 079 

Кредити та заборгованість клієнтів 1 850 206 - - 1 850 206 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 567 644 - - 567 644 

Інші фінансові активи 42 842 - - 42 842 

Усього фінансових активів 4 096 164 1 035 924 5 513 5 137 601 

Зобов’язання     

Кошти банків 286 971 - - 286 971 

Кошти клієнтів 3 939 709 43 735 13 814 3 997 258 

Інші фінансові зобов’язання 42 744 201 - 42 945 

Резерви за зобов'язаннями 1 402 7 - 1 409 

Усього фінансових зобов’язань 4 270 826 43 943 13 814 4 328 583 

Чиста балансова позиція (174 662) 991 981 (8 301) 809 018 

Зобов’язання кредитного характеру 4 191 816 1 324 9 486 4 202 625 

 
 
Таблиця 30.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Найменування статті Україна ОЕСР Інші 
країни 

Усього 

Активи 
  

 
 Грошові кошти та їх еквіваленти 76 804  859 871       - 936 675       

Кошти обов’язкових резервів Банку в Національному 
банку України, що обліковуються на окремому рахунку 

                         
59 660  - - 59 660       

Цінні папери, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або 
збитки 

                    
1 068 710      - - 1 068 710       

Кошти в інших банках 1 476  - 2 416 3 892      

Кредити та заборгованість клієнтів 2 145 201 - - 2 145 201       

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1 244 941  - - 1 244 941       

Інші фінансові активи 20 676 105       8  20 789      

Усього фінансових активів 4 617 468 859 976       2 424 5 479 868       

Зобов’язання     

Кошти банків 151 632      359 677       - 511 309      

Кошти клієнтів 4 102 065 80 838  12 886  4 195 789       

Інші фінансові зобов’язання 1 198 - 102 1 300 

Резерви за зобов'язаннями 6 453  548  7 001       
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Усього фінансових зобов’язань 4 261 348 440 515 13 536  4 715 399       

Чиста балансова позиція 356 120       419 461 (11 112 )      764 479 

Зобов’язання кредитного характеру 4 575 758       925 10 057  4 586 740  

 
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. 

 

Нормативи ліквідності 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 
Нормативне значення нормативу Н4 має бути не меншим ніж 
20% 

33.83% 22.07% 

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

95.56% 73.63% 

норматив короткострокової ліквідності (Н6) 
Нормативне значення нормативу Н6 має бути не меншим ніж 
20% 

99.07% 84.68% 

 
Таблиця 30.8 Аналіз фінансових  зобов’язань за строком погашення за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті На вимогу 
та менше 1 

місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 до 12 
місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 років 

Усього 

Кошти в інших банках 136 331 150 640 - - 286 971 

Кошти клієнтів 3 994 888 2 370 - - 3 997 258 

Інші фінансові зобов’язання 45 511 - - - 42 945 

Поставочні форвардні контракти, 
загальна сума - - 88 000 - 88 000 

Поставочні форвардні контракти, чиста 
сума - - (2 566) - (2 566) 

Гарантії 739 73 470 83 028 1511 158 748 

Імпортні акредитиви 15 436 143 553 161 202 - 320 191 

Інші зобов'язання кредитного характеру - - 959 - 959 

Резерви за зобов'язаннями 1 409 - - - 1 409 

Усього потенційних майбутніх виплат 
за фінансовими зобов'язаннями 4 194 314 370 033 330 623 1 511 4 893 915 
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Таблиця 30.9 Аналіз фінансових  зобов’язань за строком погашення за 2011 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті На вимогу 
та менше 1 

місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 до 12 
місяців 

Від 12 
місяців до 

5 років 

Усього 

Кошти в інших банках 511 309 - - - 511 309 

Кошти клієнтів 4 136 480 1 198 58 111 - 4 195 789 

Інші фінансові зобов’язання 1 300 - - - 1 300 

Поставочні форвардні контракти, 
загальна сума 14 682 210 740 151 351 - 376 773 

Поставочні форвардні контракти, чиста 
сума (398) (6 689) (8 085) - (15 172) 

Гарантії 41 875 2 547 161 663 5 622 211 707 

Імпортні акредитиви 19 999 38 220 185 838 9 198 253 255 

Інші зобов'язання кредитного характеру - - 4 644 - 4 644 

Резерви за зобов'язаннями 6 913 2 86 - 7 001 

Усього потенційних майбутніх виплат 
за фінансовими зобов'язаннями 4 732 160 246 018 553 608 14 820 5 546 606 

 
У зв'язку структурою фінансових зобов'язань в 2012 та 2011 роках контрактні недисконтовані потоки за 
зобов'язаннями суттєво не відрізняються від очікуваних потоків за зобов’язаннями. 
 
 
Таблиця 30.8 Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних 
строків погашення за 2012 рік  

(тис. грн.) 

Найменування статті На вимогу 
та менше 
1 місяця 

Від 1 до 
3 місяців 

Від 3 до 
12 

місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 
років 

Понад 5 
років 

Усього 

Активи             

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 471 188 - - - - 1 471 188 

Кошти обов’язкових резервів Банку 
в Національному банку України, що 
обліковуються на окремому рахунку 81 427 - - - - 81 427 

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки 1 020 215 - - - - 1 020 215 

Кошти в інших банках 100 186 - 3 893 - - 104 079 

Кредити та заборгованість клієнтів 1 003 232 585 620 168 875 31 183 61 296 1 850 206 

Цінні папери в портфелі банку на 
продаж - - 9 819 557 825 - 567 644 

Інші фінансові активи 42 842 - - - - 42 842 

Усього фінансових активів 3 719 090 585 620 182 587 589 008 61 296 5 137 601 

Зобов’язання - - - - - - 

Кошти в інших банках 136 331 150 640 - - - 286 971 

Кошти клієнтів 3 994 888 2 370 - - - 3 997 258 

Інші фінансові зобов’язання 42 945 - - - - 42 945 

Резерви за зобов'язаннями 1 409 - - - - 1 409 

Усього фінансових зобов’язань 4 175 573 153 010 - - - 4 328 583 

Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня (456 483) 432 610 182 586 589 008 61 296 809 018 

Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня (456 483) (23 873) 158 713 747 722 809 018                   -         
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Таблиця 30.9 Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних 
строків погашення за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Найменування статті На вимогу 
та менше 1 

місяця 

Від 1 до 
3 

місяців 

Від 3 до 
12 

місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 років 

Понад 5 
років 

Усього 

Активи             

Грошові кошти та їх еквіваленти 936 675 - - - - 936 675 

Кошти обов’язкових резервів Банку 
в Національному банку України, що 
обліковуються на окремому 
рахунку 59 660 - - - - 59 660 

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки 1 068 710 - - - - 1 068 710 

Кошти в інших банках 2 416 - 1 476 - - 3 892 

Кредити та заборгованість клієнтів 956 869 417 315 658 387 62 172 50 458 2 145 201 

Цінні папери в портфелі банку на 
продаж 518 318 695 1 892 724 036 - 1 244 941 

Інші фінансові активи 20 789 - - - - 20 789 

Усього фінансових активів 3 563 437 418 010 661 755 786 208 50 458 5 479 868 

Зобов’язання       

Кошти в інших банках 511 309 - - - - 511 309 

Кошти клієнтів 4 136 480 1 198 58 111 - - 4 195 789 

Інші фінансові зобов’язання 1 300 - - - - 1 300 

Резерви за зобов'язаннями 6 913 2 86 - - 7 001 

Усього фінансових зобов’язань 4 656 002 1 200 58 197 - - 4 715 399 

Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня (1 092 565) 416 810 603 558 786 208 50 458 764 469 

Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня (1 092 565) (675 755) (72 197) 714 011 764 479 - 

 
 

Примітка 31 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 2012 та 2011 років  мінімальний 
рівень адекватності капіталу, встановлений НБУ становить 10%. Банк відповідає нормативним вимогам щодо 
показника адекватності капіталу станом на 31 грудня 2012 та 2011 років. Норматив адекватності капіталу Банку 
на 31 грудня 2012 та 2011 років значно перевищував встановлену норму і становив 42.53% та 31.92% відповідно. 

(тис. грн.) 

Складові регулятивного капіталу 2012 рік 2011 рік 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 66 500 66 500 

Емісійні різниці 253 091 253 091 

Резервні фонди розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок 
нерозподіленого прибутку 95 172 74 711 

Зменшення основного капіталу на суму нематеріальних активів за мінусом 
зносу (283) (423) 

Усього основного капіталу  414 480 393 879 
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Резерви під стандартну заборгованість  2 008 4 335 

Розрахунковий прибуток (Рпр /п) 374 438 381 926 

Усього додаткового капіталу 376 446 386 261 

Усього регулятивного капіталу 790 926 780 140 

 
 

Примітка 32 Потенційні зобов'язання Банку 

Потенційні податкові 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 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 

 

Як зазначено у примітці 11, станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Банк не має контрактних зобов'язань, 

пов'язаних із придбанням основних засобів та нематеріальних активів. 

Зобов'язання оперативного лізингу (оренди) 

 
Таблиця 32.1 Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг 
(оренду) 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

До 1 року 694 587 

Від 1 до 5 років 1 412 1 412 

Понад 5 років 3 382 3 645 

Усього 5 488 5 644 

 
 
 
Таблиця 32.2 Структура зобов'язань з кредитування 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Невикористані кредитні лінії 3 724 136 4 118 435 

Імпортні акредитиви 320 191 253 255 

Гарантії видані 158 748 211 707 

Інші 959 4 644 

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням (1 409) (1 300) 

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом 
резерву 4 202 625 4 586 741 
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Станом на 31 грудня 2012 грошові кошти отримані в забезпечення гарантій відсутні. 
 
Станом на 31 грудня 2011 грошовим покриттям повністю забезпечені гарантії надані Банком двом контрагентам 
на суму 33 149 тис. грн. 
 
 
Таблиця 32.3 Зобов'язання з кредитування у розрізі валют 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Гривня 1 142 711 1 114 614 

Долар США 2 612 324 2 909 949 

Євро 444 339 553 224 

Інші 3 251 8 954 

Усього 4 202 625 4 586 741 

 
 
Таблиця 32.4 Активи, що надані в заставу без припинення визнання 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

активи, надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов'язання 

активи, надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов'язання 

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки 176 672 150 585 - - 

Усього 176 672 150 585 - - 

 
Як зазначено в Примітці 14, станом на 31 грудня 2012 року за Договором прямого репо з державними облігаціями 
України № 38-2/273 від 13.12.2012, укладеним Банком з Національним банком, враховується отриманий від 
Національного банку кредит на підтримку ліквідності в сумі 150 585 тис. грн. Кількість проданих цінних паперів 
складає 172 886 шт. договірною вартістю 149 999 тис. грн. Строк зворотного викупу державних – 13 березня 2013 
року. Відповідно до вимог облікової політики цінні папери, реалізовані за договорами "репо", продовжують 
відображатись у звіті про фінансовий стан і рекласифікуються у категорію цінних паперів, переданих у заставу за 
договорами "репо".  
 
 
 

Примітка 33 Похідні фінансові інструменти 
 (тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

Контракти з 
позитивною 

справедливою 
вартістю 

Контракти з 
негативною 

справедливою 
вартістю 

Контракти з 
позитивною 

справедливою 
вартістю 

Контракти з 
негативною 

справедливою 
вартістю 

Договори форвардних контрактів з 
обміну валют         

дебіторської заборгованості в 
гривнях при розрахунку (+) - - 72 422 - 

кредиторської заборгованості в євро 
при розрахунку (-) - - (65 815) - 

Чиста справедлива вартість - - 6 607 - 

дебіторської заборгованості в 
гривнях при розрахунку (+) 88 000 - 239 851 - 

кредиторської заборгованості в 
доларах США при розрахунку (-) (85 434) - (227 731) - 

Чиста справедлива вартість 2 566 - 12 120 - 

дебіторської заборгованості в євро 
при розрахунку (+) - - 43 171 63 287 
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кредиторської заборгованості в 
доларах США при розрахунку (-) - - (41 835) (68 178) 

Чиста справедлива вартість - - 1 336 (4 891) 

Усього справедлива вартість 
похідних фінансових інструментів 2 566 - 20 063 (4 891) 

 
 

Примітка 34 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. 
 
 
Таблиця 34.1 Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю 

(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

справедлива 
вартість 

балансова 
вартість 

справедлива 
вартість 

балансова 
вартість 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 1 471 188 1 471 188 936 675 936 675 

   готівкові кошти 13 477 13 477 11 669 11 669 

   кошти в Національному банку 
України (крім обов'язкових резервів) 418 844 418 844 63 429 63 429 

   кореспондентські рахунки, депозити 
та кредити овернайт у банках 1 038 867 1 038 867 861 577 861 577 

Кошти обов'язкових резервів банку в 
Національному банку України 81 427 81 427 59 660 59 660 

Кошти в інших банках: 104 079 104 079 3 892 3 892 

   депозити в інших банках 3 893 3 893 3 892 3 892 

   кредити, надані іншим банкам 100 186 100 186 - - 

Кредити та заборгованість клієнтів: 1 850 206 1 850 206 2 145 201 2 145 201 

   кредити юридичним особам 1 784 037 1 784 037 2 088 332 2 088 332 

   іпотечні кредити фізичних осіб 61 570 61 570 52 081 52 081 

   кредити на поточні потреби фізичним 
особам 4 599 4 599 4 787 4 787 

Цінні папери в портфелі банку на 
продаж - - 500 034 500 034 

Інші фінансові активи: 40 276 40 276 726 726 

   дебіторська заборгованість за 
операціями з іноземною валютою 40 076 40 076 - - 

   інші фінансові активи 200 200 726 726 

Усього фінансових активів, що 
обліковуються за амортизованою 
вартістю 3 547 175 3 547 175 3 646 188 3 646 188 
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Кошти банків: 286 971 286 971 511 309 511 309 

   кореспондентські рахунки та 
депозити овернайт інших банків 136 386 136 386 151 764 151 764 

   договори продажу і зворотного 
викупу з іншими банками 150 585 150 585 - - 

   кредити отримані - - 359 546 359 546 

Кошти клієнтів: 3 997 258 3 997 258 4 195 789 4 195 789 

   державні та громадські організації 1 807 1 807 2 417 2 417 

   інші юридичні особи 3 971 831 3 971 831 4 164 368 4 164 368 

   фізичні особи 23 619 23 619 29 004 29 004 

Резерви за зобов'язаннями 1 409 1 409 1 300 1 300 

Інші фінансові зобов'язання: 42 945 42 945 2 110 2 110 

   кредиторська заборгованість за 
операціями з іноземною валютою 39 965 39 965 - - 

   кредитові суми до з'ясування  1 384 1 384 1 190 1 190 

   кредиторська заборгованість за 
коштами клієнтів та кошти клієнтів в 
розрахунках 1 214 1 214 559 559 

   інші фінансові зобов'язання 381 381 362 362 

Усього фінансових зобов'язань, що 
обліковуються за амортизованою 
вартістю 4 328 582 4 328 582 4 710 508 4 710 508 

 
Фінансові інструменти, які визнаються за справедливою вартістю, для цілей розкриття розподіляються на три 

рівні ієрархії справедливої вартості на основі можливості її спостереження наступним чином. 

 

Визначені ціни на активному ринку (Рівень 1) – Оцінки базуються на визначених цінах на активних ринках для 

аналогічних активів або зобов’язань, до яких Банк має можливість отримати доступ. Коригування оцінки та 

дисконти не застосовуються до цих фінансових інструментів. Оскільки оцінки базуються на визначених цінах, що 

вже існують і регулярно доступні на активному ринку, оцінка цих продуктів не передбачає використання істотних 

професійних суджень.  

 

Методика оцінки із використанням інформації, яка піддається спостереженню (Рівень 2) – Оцінки базуються на 

інформації, для якої усі суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, і 

оцінки використовують одну або декілька визначених цін, що піддаються спостереженню, для звичайних операцій 

на ринках, які не вважаються активними.  

 

Методика оцінки із використанням інформації, що відмінна від ринкових даних, які піддаються спостереженню 

(Рівень 3) – Оцінки базуються на інформації, яка піддається спостереженню, і є важливими для загальної оцінки 

справедливої вартості.  

 

Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки подано нижче. 

 
 
Таблиця 34.2 Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за 
рівнями її оцінки за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Справедлива вартість за різними 
моделями оцінки 

Усього 
справедлива 

вартість 

Усього 
балансова 

вартість (рівень I) (рівень II) (рівень III) 
   

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки: 1 020 215 - - 1 020 215 1 020 215 

   торгові цінні папери  - - - - - 
   інші цінні папери, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки 1 020 215 - - 1 020 215 1 020 215 
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через прибутки або збитки 

Цінні папери у портфелі банку на 
продаж: 567 644 - - 567 644 567 644 

   державні облігації 567 644 - - 567 644 567 644 

Інші фінансові активи: - 2 566 - 2 566 2 566 

   похідні фінансові активи - 2 566 - 2 566 2 566 

Усього фінансових активів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю 1 587 859 2 566 - 1 590 425 1 590 425 

 
 
Таблиця 34.3 Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за 
рівнями її оцінки за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Справедлива вартість за різними 
моделями оцінки 

Усього 
справедлива 

вартість 

Усього 
балансова 

вартість (рівень I) (рівень II) (рівень III) 

Цінні папери, що обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки: 47 985 1 020 725 - 1 068 710 1 068 710 

   торгові цінні папери 47 985 - - 47 985 47 985 

   інші цінні папери, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки 
через прибутки або збитки - 1 020 725 - 1 020 725 1 020 725 

Цінні папери у портфелі банку на 
продаж: 744 907 - - 744 907 744 907 

   державні облігації 744 907 - - 744 907 744 907 

Інші фінансові активи: - 20 063 - 20 063 20 063 

   похідні фінансові активи - 20 063 - 20 063 20 063 

Інші фінансові зобов’язання: - 4 891 - 4 891 4 891 

   похідні фінансові зобов’язання  - 4 891 - 4 891 4 891 

Усього фінансових активів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю 792 892 1 045 679 - 1 838 572 1 838 572 

 
 

Примітка 35 Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 
 
Таблиця 35.1 Фінансові активи за категоріями оцінки за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Кредити та 
дебіторська 

заборгованість 

Активи, 
доступні 

для 
продажу 

Фінансові активи за 
справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як 
прибутку/збитку 

Усього 

торгові 
активи 

активи, що 
обліковуються 

за 
справедливою 

вартістю 
через 

прибуток або 
збиток 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 1 471 188 - - - 1 471 188 

Кошти обов'язкових резервів 
банку в Національному банку 
України 81 427 - - - 81 427 
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Цінні папери, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки: - - - 1 020 215 1 020 215 

   торгові цінні папери - - - - - 

   інші цінні папери, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки - - - 1 020 215 1 020 215 

Кошти в інших банках: 104 079 - - - 104 079 

   депозити в інших банках 3 893 - - - 3 893 

   кредити, надані іншим 
банкам 100 186 - - - 100 186 

Кредити та заборгованість 
клієнтів: 1 850 206 - - - 1 850 206 

   кредити юридичним 
особам 1 784 037 - - - 1 784 037 

   іпотечні кредити фізичних 
осіб 61 570 - - - 61 570 

   кредити на поточні потреби 
фізичним особам 4 599 - - - 4 599 

Цінні папери у портфелі 
банку на продаж - 567 644 - - 567 644 

Інші фінансові активи: 40 276 - - 2 566 42 842 

   дебіторська заборгованість 
за операціями з іноземною 
валютою 40 076 - - - 40 076 

   інші фінансові активи 200 - - 2 566 2 766 

Усього фінансових активів 3 547 176 567 644 - 1 022 781 5 137 601 

 
 
Таблиця 35.2 Фінансові активи за категоріями оцінки за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Кредити та 
дебіторська 

заборгованість 

Активи, 
доступні 

для 
продажу 

Фінансові активи за 
справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як 
прибутку/збитку 

Усього 

торгові 
активи 

активи, що 
обліковуються 

за 
справедливою 

вартістю 
через 

прибуток або 
збиток 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 936 675 - - - 936 675 

Кошти обов'язкових резервів 
банку в Національному банку 
України 59 660    59 660 

Цінні папери, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки: - - 47 985 1 020 725 1 068 710 

   торгові цінні папери - - 47 985 - 47 985 
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   інші цінні папери, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки - - - 1 020 725 1 020 725 

Кошти в інших банках: 3 892 - - - 3 892 

   депозити в інших банках 3 892 - - - 3 892 

Кредити та заборгованість 
клієнтів: 2 145 201 - - - 2 145 201 

   кредити юридичним 
особам 2 088 332 - - - 2 088 332 

   іпотечні кредити фізичних 
осіб 52 081 - - - 52 081 

   кредити на поточні потреби 
фізичним особам 4 787 - - - 4 787 

Цінні папери у портфелі 
банку на продаж - 1 244 941 - - 1 244 941 

Інші фінансові активи: 726 - - 20 063 20 789 

   інші фінансові активи 726 - - 20 063 20 789 

Усього фінансових активів 3 146 154 1 244 941 47 985 1 040 788 5 479 868 

 
 

Примітка 36 Операції з пов'язаними сторонами 
 

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 
 
Таблиця 36.1 Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2012 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

Грошові кошти та їх еквіваленти - 1 034 866 

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 3%)  11 621 - 

Резерв під заборгованість за кредитами за станом на 31 грудня (3) - 

Кошти клієнтів 443 - 

Інші зобов'язання - 542 
 
 
Таблиця 36.2 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

Процентні доходи  355 844 

Процентні витрати  (1) (14) 

Результат від операцій з іноземною валютою - (22 710) 

Комісійні доходи - 180 

Комісійні витрати  - (249) 
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Інші операційні доходи - 653 

Адміністративні та інші операційні витрати (18 546) (1 795) 
 
 
Таблиця 36.3 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 
грудня 2012 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Інші пов'язані сторони 

Гарантії надані  669 

Гарантії отримані  1 790 321 
 
 
Таблиця 36.4 Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 
сторонами протягом 2012 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний управлінський персонал 

Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом періоду 1 509 
 
Таблиця 36.5 Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2011 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

Грошові кошти та їх еквіваленти - 860 225 

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 3%)  12 766 - 

Резерв під заборгованість за кредитами за станом на 31 грудня (6) - 

Кошти банків - 359 546 

Кошти клієнтів  303 - 

Інші зобов'язання - 542 
 
Таблиця 36.6 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

Процентні доходи  361 - 

Процентні витрати  - (87) 

Адміністративні та інші операційні витрати (18 141) (37 979) 
 
 
Таблиця 36.7 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 
грудня 2011 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Інші пов'язані сторони 

Гарантії надані  638 

Гарантії отримані  2 510 062 
 
 
Таблиця 36.8 Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 
сторонами протягом 2011 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний управлінський персонал 

Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам протягом періоду 4 778 

Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом періоду 3 890 
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Таблиця 36.9 Виплати провідному управлінському персоналу 
(тис. грн.) 

Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

витрати 
нараховане 

зобов'язання витрати 
нараховане 

зобов'язання 

Поточні виплати працівникам (8 423) - (8 260) - 

Медичне страхування (102) - (88) - 

Додаткові виплати згідно контрактів (8 056) - (8 150) - 

Сформований резерв під відпустки (833) - (993) - 

Виплати на основі акцій (190) - (420) - 

Інші компенсаційні виплати (1 132) - (649) - 
 
 

Примітка 37 Події після дати балансу 

 

Події, які можуть бути суттєвими для користувачів фінансової звітності, після дати балансу не відбувалися. 

Зокрема не відбувалося : 

- об'єднання бізнесу; 

- припинення, або прийняття рішення про припинення діяльності; 

- істотного придбання активів; 

- реструктуризації; 

- істотної зміни курсів валют чи вартості активів Банку; 

- прийняття судових рішень на користь позивачів, що б могли б спричинити виникнення суттєвих 

фінансових зобов’язань Банку. 


