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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК” 

 
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ  
ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ  

 

Наведена заява, яку слід розглядати у зв’язку з відповідальністю незалежних аудиторів, 

викладеною у звіті незалежних аудиторів на сторінках 2-3, подається з метою розподілу 

відповідальності керівництва та незалежних аудиторів щодо фінансової звітності Відкритого 
акціонерного товариства акціонерного банку „Укргазбанк” (надалі – „Банк”). 

 

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2008 року, а також 

результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у капіталі за рік, що закінчився цією 

датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі – „МСФЗ”). 

 
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 

 

● вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування; 

● прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; 

● інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення 

будь-яких істотних відхилень від них у фінансовій звітності; та 

● підготовку  фінансової звітності Банку як організації, яка здатна продовжувати діяльність 

на безперервній основі, якщо у найближчому майбутньому не існує передумов, які б 
свідчили про протилежне. 

 

Керівництво також несе відповідальність за: 
 

● створення, впровадження та підтримання у Банку ефективної та надійної системи 

внутрішнього контролю; 

● ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю 

у будь-який час фінансовий стан Банку і котра свідчила б про те, що фінансова звітність 
Банку відповідає вимогам МСФЗ; 

● ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України; 

● застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Банку; та 

● виявлення і запобігання випадкам шахрайства, помилок та інших порушень. 

 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2008 року, була затверджена до випуску 

Правлінням Банку 10 липня 2009 року. 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 
 

Акціонерам та Правлінню Відкритого акціонерного товариства акціонерний банк „Укргазбанк”: 
 

Ми провели аудит  фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства акціонерного 

банку „Укргазбанк” (надалі – „Банк”), що додається, яка складається з балансу станом на  
31 грудня 2008 року, відповідних  звітів про фінансові результати, зміни у капіталі та рух 

грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, а також з короткого викладу основних 

принципів облікової політики та інших приміток до цієї фінансової звітності. 

 

Відповідальність керівництва за підготовку  фінансової звітності 

 

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності та її 
відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності.  Ця відповідальність включає 

розробку, впровадження та підтримку системи внутрішнього контролю щодо підготовки та 

достовірного представлення  фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок фінансових зловживань або помилок; вибір та впровадження належної облікової 
політики; а також застосування бухгалтерських оцінок, що обґрунтовуються обставинами. 

 

Відповідальність аудитора 
 

Наш обов’язок полягає у висловленні думки щодо достовірності цієї фінансової звітності на 

підставі проведеного нами аудиту.  Ми провели аудит згідно з Міжнародними стандартами 
аудиту.  Ці стандарти вимагають обов’язкового дотримання аудиторами етичних норм, а також 

планування та проведення аудиту з метою одержання достатньої впевненості в тому, що 

фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

 
Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів щодо 

числових показників і приміток до фінансової звітності.  Вибір належних процедур базується 

на професійному судженні аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок.  Оцінка таких ризиків 

включає огляд системи внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірності фінансової 

звітності з метою розробки аудиторських процедур, що є доцільними у відповідній ситуації, 
але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.  

Аудит також включає оцінку правомірності застосованої облікової політики й обґрунтованості 

припущень, зроблених керівництвом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.  

 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази  є достатньою підставою для висловлення 

думки щодо цієї фінансової звітності. 
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Думка аудитора 

 

На нашу думку, фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий 

стан ВАТ АБ „Укргазбанк” станом на 31 грудня 2008 року, а також результати його діяльності 
та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, згідно з Міжнародними 

стандартами фінансової звітності. 

 

Пояснювальний розділ 

 

Надаючи нашу думку без зауважень, ми звертаємо увагу, що фінансовий стан Банку у 2008 році 
значно погіршився у зв’язку із негативними ринковими умовами, що склалися в Україні, та 

загальною нестабільністю на фінансових ринках (Примітка 30).  Дані умови призвели до 

чистого збитку за 2008 рік у розмірі 572,423 тисячі гривень, кумулятивного негативного 

розриву ліквідності до 1 року у сумі 3,904,170 тисяч гривень (Примітка 38) та невідповідності 
певним фінансовим умовам за кредитними зобов’язаннями (Примітки 23, 26).  Цей факт вказує 

на існування невизначеності, яка може поставити під сумнів здатність Банку продовжувати 

діяльність на безперервній основі.  Примітки 31 та 32 пояснюють процес рекапіталізації Банку 
українським Урядом, пряме управління з боку Національного банку України та плани 

керівництва щодо даних подій.  Фінансова звітність не містить коригувань, які могли б бути 

потрібними у результаті такої невизначеності. 
 

Надаючи нашу думку без зауважень, ми звертаємо увагу на Примітку 4 до фінансової звітності, 

яка розкриває ефект коригувань фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2007 року.  

 
 

 

 
10 липня 2009 року 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК” 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ 

(в тисячах українських гривень, за винятком прибутку на акцію, що наведено в українських гривнях) 
 

 

Примітки Рік, що  

закінчився  

31 грудня  

2008 року 

 Рік, що 

закінчився  

31 грудня  

2007 року 

(скориговано) 

     
Процентні доходи 5, 33 1,523,484  786,862 

Процентні витрати 5, 33 (986,442)  (462,497) 

     
ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

РЕЗЕРВУ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ 

АКТИВІВ, ЗА ЯКИМИ НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ  537,042  324,365 
     
Коригування справедливої вартості при первісному визнанні 

активів, за якими нараховуються проценти  -  (274) 

Формування резерву на покриття збитків від знецінення 

активів, за якими нараховуються проценти 6, 33 (1,028,373)  (94,399) 

     
ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД  (491,331)  229,692 

     
Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою 7 407,638  72,051 

Чистий прибуток від операцій з банківськими металами  23,365  1,711 

Комісійні доходи 8 159,408  106,151 

Комісійні витрати 8 (24,325)  (17,902) 

Чистий реалізований прибуток від інвестицій, наявних 

для продажу  22,844  20,242 

Чистий прибуток від фінансових активів за справедливою 

вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку  -  657 

Чистий (збиток)/дохід від інвестиційної нерухомості 9 (610)  6,338 

Формування резерву на покриття збитків  

  за іншими операціями 6 (39,680)  (5,288) 

Інші доходи 10 6,735  3,640 

     
ЧИСТИЙ НЕПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД   555,375  187,600 

     
ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД  64,044  417,292 

     
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 11, 33 (668,209)  (300,857) 

     
(ЗБИТОК)/ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ  (604,165)  116,435 

     
Відшкодування/(витрати) з податку на прибуток 12 31,742  (34,726) 

     
ЧИСТИЙ (ЗБИТОК)/ПРИБУТОК  (572,423)  81,709 

     
ПРИБУТОК НА АКЦІЮ, грн. 13 -  0.22 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК” 
 

БАЛАНС СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ 

(в тисячах українських гривень) 
 

 Примітки 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

(скориговано) 

     
АКТИВИ:     

Грошові кошти та рахунки у Національному банку України  14 510,461  467,081 

Банківські метали  15 87,165  24,722 

Фінансові активи за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку  -  1,808 

Кошти в банках 16 1,299,734  1,446,054 

Позики, надані клієнтам 17, 33 8,393,075  4,706,411 

Інвестиції, наявні для продажу 18, 33 533,162  586,059 

Основні засоби 19 789,421  778,390 

Інвестиційна нерухомість 20 13,787  17,031 

Інші активи 21 91,194  43,954 

     
ВСЬОГО АКТИВІВ  11,717,999  8,071,510 

     
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ     

     
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:     

Позики, отримані  від Національного банку України 22 1,484,191  - 

Кошти банків 23 988,771  865,838 

Рахунки клієнтів 24, 33 8,034,589  5,237,339 

Випущені боргові цінні папери  25 217,690  387,372 

Інші запозичені кошти 26 238,455  389,648 

Відстрочені зобов’язання з податку на прибуток 12 59,247  142,599 

Інші зобов’язання 27, 33 79,467  35,327 

Субординований борг 28, 33 50,508  50,510 

     
Всього зобов’язань  11,125,918  7,108,633 

     
КАПІТАЛ:     

Акціонерний капітал 29 712,835  512,835 

Емісійний дохід 29 136,733  69,404 

Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу  -  54 

Резерв переоцінки нерухомості  177,742  270,390 

(Накопичений дефіцит)/нерозподілений прибуток  (462,229)  110,194 

     
Всього капіталу  565,081  962,877 

     
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І КАПІТАЛУ  11,717,999  8,071,510 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК” 
 

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ 
(в тисячах українських гривень) 
 

 Акціонерний 

капітал 

 Емісійний 

дохід 

 Резерв переоцінки 

інвестицій, 

наявних для 

продажу 

 Резерв 

переоцінки 

нерухомості 

(Накопичений 

дефіцит)/ 

нерозподілений 

прибуток 

Всього 

капітал 

             31 грудня 2006 року  312,835  2,816  -  144,934  28,485  489,070 
             Збільшення акціонерного капіталу за рахунок простих акцій  200,000  66,588  -  -  -  266,588 
Переоцінка інвестицій, наявних для продажу  -  -  15,497      15,497 
Відстрочені податкові зобов’язання, що відносяться до переоцінки 

інвестицій, наявних для продажу  -  -  (3,874)  -  -  (3,874) 
Вибуття інвестицій, наявних для продажу  -  -  (15,425)  -  -  (15,425) 
Відстрочені податкові зобов’язання, що відносяться до інвестицій, 

наявних для продажу при їх вибутті  -  -  3,856  -  -  3,856 
Переоцінка основних засобів  -  -  -  167,274  -  167,274 
Відстрочені податкові зобов’язання, що відносяться до переоцінки 

основних засобів  -  -  -  (41,818)  -  (41,818) 
Чистий прибуток   -  -  -  -  81,709  81,709 

             
31 грудня 2007 року  512,835  69,404  54  270,390  110,194  962,877 

             
Збільшення акціонерного капіталу за рахунок простих акцій  200,000  67,329  -  -  -  267,329 
Вибуття інвестицій, наявних для продажу  -  -  (72)  -  -  (72) 

Відстрочені податкові зобов’язання, що відносяться до інвестицій, 

наявних для продажу при їх вибутті  -  -  18  -  -  18 

Переоцінка основних засобів  -  -  -  (123,531)  -  (123,531) 
Відстрочені податкові зобов’язання, що відносяться до переоцінки 

основних засобів  -  -  -  30,883  -  30,883 

Чистий збиток  -  -  -  -  (572,423)  (572,423) 

             
31 грудня 2008 року  712,835  136,733  -  177,742  (462,229)  565,081 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК” 
 
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ 
(в тисячах українських гривень) 

 

 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2008 року 

 Рік, що 

закінчився 

31 грудня  

2007року 

(скориговано) 

    

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:    

(Збиток)/прибуток до оподаткування (604,165)  116,435 

Коригування на:    

Формування резерву на покриття збитків від знецінення активів, 

за якими нараховуються проценти 1,028,373  94,399 

Формування резерву на покриття збитків від знецінення за іншими 

операціями 39,680  5,288 

Нереалізований прибуток та амортизацію дисконтів за цінними 

паперами (177,470)  (113,513) 

Зміну справедливої вартості інвестиційної нерухомості 2,010  (5,170) 

Знецінення основних засобів та нематеріальних активів 44,055  747 

Нереалізований (прибуток)/збиток від операцій з іноземною валютою (265,092)  51,511 

Зміну справедливої вартості деривативів (70,263)  (6,673) 

Зміну інших резервів 8,411  - 
Амортизацію основних засобів та нематеріальних активів 52,782  25,518 

Чистий прибуток від вибуття основних засобів та нематеріальних 

активів (1,067)  (116) 

Зміну нарахованих процентів, нетто (15,592)  30,036 

Первісне визнання позик -  274 

Інше -  501 

    

Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін операційних 

активів та зобов’язань 41,662  199,237 

    
Зміни операційних активів та зобов’язань     

(Збільшення)/зменшення операційних активів:    

Мінімальний резервний депозит у Національному банку України (6,079)  (49,333) 

Банківські метали (28,966)  (17,793) 

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку 1,808  (1,808) 

Кошти в банках 246,176  (917,446) 

Позики, надані клієнтам (2,920,743)  (2,695,799) 

Інші активи 8,391  2,190 
Збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань:    

Позики, отримані від Національного банку України 1,484,000  - 

Кошти банків (38,921)  544,911 

Рахунки клієнтів 1,359,246  2,514,481 

Інші зобов’язання  (1,428)  23,361 

      
Надходження/(вибуття) грошових коштів від операційної діяльності 

до оподаткування 145,146  (397,999) 

Податок на прибуток сплачений (20,556)  (4,435) 

    
Чисте надходження /(вибуття) грошових коштів від операційної 

діяльності 124,590  (402,434) 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК”  
 
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ 
(в тисячах українських гривень) 

 

Примітки Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2008 року 

 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2007 року 

(скориговано) 

     
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ:     

Придбання основних засобів та нематеріальних активів  (209,024)  (238,894) 

Надходження від реалізації основних засобів та 

нематеріальних активів  1,981  525 

Надходження від реалізації інвестицій, наявних для продажу  7,696,490  5,381,994 

Придбання інвестицій, наявних для продажу  (7,627,441)  (5,448,597) 

     

Чисте вибуття грошових коштів від інвестиційної 

діяльності  (137,994)  (304,972) 

     
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ:     

Випуск акціонерного капіталу 29 267,329  266,588 

Надходження від випуску боргових цінних паперів  1,285,478  841,541 
Погашення випущених боргових цінних паперів  (1,452,662)  (547,922) 

Інші запозичені кошти  (151,680)  278,277 

Дивіденди сплачені  (6)  (833) 

     
Чисте (вибуття)/надходження грошових коштів від 

фінансової діяльності  (51,541)  837,651 

     
Вплив змін курсів обміну валют на грошові кошти та їхні 

еквіваленти   118,923  16,659 
     

ЧИСТЕ (ЗМЕНШЕННЯ)/ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ТА ЇХНІХ ЕКВІВАЛЕНТІВ  (64,945)  130,245 

     
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на початок року 14 400,221  253,317 

     
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на кінець року 14 454,199  400,221 

 

Сума процентів, сплачених та отриманих Банком протягом року, що закінчився  31 грудня 2008 року, 

склала 878,288 тисяч гривень та 1,399,738 тисяч гривень, відповідно. 

 

Сума процентів, сплачених та отриманих Банком протягом року, що закінчився 31 грудня 2007 року, 

склала 411,158 тисяч гривень та 765,284 тисячі гривень, відповідно. 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК”  
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ 
(в тисячах українських гривень) 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк „Укргазбанк” (надалі – „Банк” або 

„Укргазбанк”) було створено у формі акціонерного товариства закритого типу 
22 серпня 1995 року, ліцензія Національного банку України (надалі – „НБУ”) № 183, 

з колишнього акціонерного банку закритого типу „Хаджибей”, який був пізніше 

перейменований на „Інтергазбанк”.  27 травня 1997 року Банк змінив назву з „Інтергазбанк” 
на „Укргазбанк”.  Пізніше, 10 жовтня 1997 року „Укргазбанк” був перереєстрований в НБУ 

як відкрите акціонерне товариство.  У 1999 році Банк придбав два інших українських банки – 

банк „Сервіс”, що знаходився в м. Ужгород, та „Укрнафтогазбанк”, що мав мережу філій 
у різних регіонах України. Фактичними датами придбання є 14 січня 1999 року та 24 грудня 

1999 року, відповідно.  У 2002 році Банк придбав ще один український банк – АБ „Народний 

Банк”.  Фактичною датою придбання є 30 вересня 2002 року.  У листопаді 2002 року Банк 

придбав філію АБ „Енергобанк” у м. Харків.  У 2003 році Банк придбав філію 
ВАТ „Західбудгазбанк” у м. Кам’янець-Подільський. Фактичною датою придбання є 

8 січня 2003 року.  Придбані банки втратили свій юридичний статус і стали філіями Банку. 

 
Основна діяльність Банку складається з торгівлі цінними паперами, проведення операцій з 

іноземними валютами, надання позик та гарантій, залучення вкладів від населення, а також 

проведення розрахунково-касових операцій. 
 

Головний офіс Банку розташований у м. Києві по вул. Великій Васильківській, 39. 

 

Станом на 31 грудня 2008  та 2007 років  Банк мав 14 та 18 філій, що діяли в Україні, а 
також 365 та 268 відділень, що діяли в Україні, відповідно. 

 

Кількість співробітників Банку станом на 31 грудня 2008 та 2007 років становила 5,005 та 
3,449 осіб, відповідно. 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років такі акціонери володіли випущеними акціями 

Банку: 
 

 

31 грудня 

2008 року, % 

 31 грудня 

2007 року, % 

    
ТОВ „Фінансово-інвестиційний альянс” 33.0  33.0 

ТОВ „Компанія „Укргазінвест плюс” 19.0  18.0 

ТОВ „Інвестаналітик” 9.1  8.2 

ТОВ „Українська компанія розвитку проектів” 8.8  8.8 

ТОВ „Український венчурний капітал” 7.9  7.4 

ЗАТ „Брокінвест-Лаерт” 3.9  3.1 

ТОВ „Арсенал-інвест” 3.9  3.9 

ТОВ „Українські будівельні інновації” 3.9  3.9 

ТОВ „Новітні газові технології” 3.5  4.9 

Горбаль В.М. 2.5  2.4 

НАК „Нафтогаз України” 1.3  1.8 

Інші 3.2  4.6 

    
Всього 100.0  100.0 
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Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років Горбаль В.М. (47%) та Омельяненко О.А. (37%) 

прямо й опосередковано здійснюють контроль над Банком. 

 

Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Правлінням Банку 10 липня 2009 
року. 

 

 
 

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Основа бухгалтерського обліку – Ця фінансова звітність Банку була підготовлена 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі − „МСФЗ”), які були 

випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі − „РМСБО”) та 

Тлумачень, які були випущені Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності 

(надалі − „КТМФЗ”). 
 

Дана фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень, якщо не вказано 

інше.  Ця  фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 
оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів у відповідності до 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (надалі – „МСБО”) 39 “Фінансові 

інструменти: Визнання та оцінка”, оцінки будівель, які відображаються за переоціненою 
вартістю у відповідності до МСБО 16 „Основні засоби”, та оцінки за справедливою 

вартістю інвестиційної нерухомості у відповідності до МСБО 40 „Інвестиційна 

нерухомість”. 

 
У відповідності до МСБО 29 „Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” економіка 

України вважалась гіперінфляційною протягом 2000 року і попередніх років.  Починаючи 

з 1 січня 2001 року українська економіка більше не вважається гіперінфляційною, і тому 
балансова вартість немонетарних активів, зобов’язань та капіталу, відображених 

в одиницях виміру, які були чинними станом на 31 грудня 2000 року, склали основу для 

визначення перенесених сум. 

 
Банк веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.  Ця фінансова 

звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Банк веде згідно з 

українськими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (надалі – „П(с)БО”), та 
була скоригована для подання у відповідності з МСФЗ.  Ці коригування включають певні 

зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, 

включаючи зміну класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат у 
відповідних статтях фінансової звітності. 

 

Основні припущення – При підготовці  фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву 

Банку необхідно робити оцінки та припущення, які мають вплив на звітні дані.  Такі 
оцінки та припущення базуються на інформації, яка наявна у керівництва Банку на дату 

фінансової звітності.  Тому фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від 
знецінення та справедливої вартості фінансових інструментів. 
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Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 

невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення 

суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного 

фінансового періоду, представлені таким чином: 
 

 31 грудня  

2008 року 

 31 грудня  

2007 року 

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку -  1,808 

Позики, надані клієнтам 8,393,075  4,706,411 
Інвестиції, наявні для продажу 533,162  586,059 

Основні засоби 789,421  778,390 

Інвестиційна нерухомість 13,787  17,031 

 

Позики, надані клієнтам, та кошти в банках оцінюються за амортизованою вартістю за 

вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення.  Оцінка резерву на покриття 
збитків від знецінення розраховується із застосуванням професійного судження.  

Банк проводить оцінку резерву на покриття збитків від знецінення з метою підтримання 

резерву на рівні, який керівництво Банку вважає достатнім для покриття втрат по 
кредитному портфелю.  Розрахунок резерву під знецінення по виданим позикам базується 

на оцінці наявності об’єктивних свідчень знецінення активів і оцінці збитку від такого  

знецінення.  Ці оцінки виконуються з визначенням теперішньої вартості попередньо 

оцінених майбутніх грошових потоків, використанням статистичних методів та історичної 
інформації.  Такі визначення доповнюються суб’єктивним судженням керівництва Банку. 

 

Банк вважає, що бухгалтерські оцінки, які відносяться до визначення резервів по наданим 
позикам, являють собою значне джерело невизначеності у зв’язку з тим, що: (а) вони 

з високим ступенем ймовірності піддаються змінам з плином часу, оскільки оцінка 

очікуваних в майбутньому втрат і збитків, пов’язаних із знеціненими позиками, базується 
на показниках діяльності за останній час, а також (б) у випадку значних відхилень 

у оцінених Банком втратах (як відображено у резервах) від їх фактичних значень Банком 

будуть сформовані резерви, які можуть мати значний вплив на його фінансовий результат і 

баланс в майбутніх періодах.  Оцінка втрат базується на результатах попередньої 
діяльності, поведінці клієнта в минулому, кредитоспроможності клієнта і загальній 

економічній ситуації, що не обов’язково є показниками майбутніх втрат. 

 
Окремі основні засоби (будівлі і офісні приміщення) та  інвестиційна нерухомість 

обліковуються за справедливою вартістю. На дату фінансової звітності Банк здійснює 

переоцінку тільки якщо справедлива вартість будівель та офісних приміщень дійсно зазнала 

змін. 
 

Остання оцінка проводилась станом на 31 грудня 2008 року. Банк здійснює переоцінку 

щорічно із залученням зовнішніх оцінювачів. При оцінці використовувались наступні 
методи визначення справедливої вартості будівель та офісних приміщень: метод 

капіталізації доходу та порівняльний метод. 

 
Для визначення справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу, до яких 

застосований метод оцінювання станом на 31 грудня 2008 року, Банк використав наступні 

припущення: 

 припущення щодо рівня процентних ставок, що застосовувались для дисконтування – 
в межах від 11% до 22%; 

 припущення при розрахунку графіку майбутніх грошових потоків (як представлено 
в аналізі строків погашення); 
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 припущення стосовно рівня кредитного ризику шляхом розрахунку резерву покриття 
збитків від  знецінення на рівні 23.45% загальної вартості інвестицій, наявних для 

продажу. 

 

Таблиця, наведена нижче, показує ефект впливу зміни кожного припущення, наведеного 
вище, на балансову вартість інвестицій, наявних для продажу: 

 
Припущення Зміна в 

припущенні на: 

Вплив на 

балансову 

вартість 

Зміна в 

припущенні на: 

Вплив на 

балансову 

вартість 

     

Процентні ставки, що 

використовуються для 

дисконтування +1% 15,851 -1% (16,943) 

     

Очікуваний графік майбутніх 

грошових потоків 

Пізніше на 

квартал 19,821 

Раніше на 

квартал (20,521) 

     
Ефективна ставка резервування 

на покриття збитків від 

знецінення +1% (114,165) - 1% 114,165 

 

Оподаткування наводиться в Примітці 12. 

 
Функціональна валюта – Функціональною валютою даної  фінансової звітності є 

українська гривня (надалі – „грн”). 

 
 
 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Визнання та оцінка фінансових інструментів – Банк визнає фінансові активи та 

зобов’язання у своєму балансі тоді, коли він стає стороною контрактних зобов’язань 

стосовно даного інструменту.  Операції з придбання та реалізації фінансових активів та 
зобов’язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку.  Регулярні операції з 

придбання фінансових інструментів, які згодом будуть оцінені за справедливою вартістю, 

між датою проведення операції та датою розрахунку обліковуються аналогічним чином, 

що й придбані інструменти. 
 

Фінансові активи та зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс, 

у випадку, якщо фінансовий актив чи фінансове зобов’язання визнаються не за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, понесені операційні витрати, які 

безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фінансового активу або 

фінансового зобов’язання.  Облікова політика для подальшої переоцінки даних статей 
розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.  

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти – Грошові кошти та їхні еквіваленти включають 

кошти в касі, необмежені у використанні залишки на кореспондентському рахунку у 
Національному банку України, кошти, надані банкам країн, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку (надалі – „ОЕСР”), за винятком гарантійних 

депозитів для операцій з пластиковими картками.  При складанні звіту про рух грошових 
коштів сума обов’язкового мінімального резерву, який депонується у Національному 

банку України, не включається до еквівалентів грошових коштів через існуючі обмеження 

щодо його використання.
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Банківські метали – Активи та зобов’язання, виражені в банківських металах, 

перераховуються за такими курсами банківських металів, які діяли на кінець відповідних 

періодів. 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Гривня/1 тройська унція золота 6,699.000  4,183.925 

Гривня/1 тройська унція срібла 83.391  74.488 

 
Зміни цін пропозиції відображаються у складі чистого прибутку/(збитку) від операцій 

з банківськими металами. 

 

Кошти в банках – У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує 
депозити в інших банках на певні проміжки часу.  Кошти в банках оцінюються за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки процента.  Суми 

заборгованості від кредитних установ обліковуються за вирахуванням резерву на покриття 
збитків від знецінення. 

 

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку – Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку являють собою похідні фінансові інструменти або цінні папери, 

придбані, головним чином, з метою їхньої реалізації у найближчому майбутньому, або які є 

частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, якими управляють разом, та 
структура якого фактично свідчить про намір отримання прибутку у короткостроковому 

періоді, або цінні папери, які після первісного визнання Банк визначає як оцінені за 

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

первісно відображаються і в майбутньому оцінюються за справедливою вартістю.  Банк 

використовує ринкові котирування для визначення справедливої вартості активів та 

зобов’язань за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.  
Коригування справедливої вартості активів та зобов’язань за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку визнається у звіті про фінансові 

результати за відповідний період.  Банк не змінює класифікацію фінансових інструментів в 
дану категорію або з даної категорії протягом періоду володіння даними фінансовими 

інструментами.  

 

Похідні фінансові інструменти – У процесі своєї звичайної діяльності Банк  
використовує похідні фінансові інструменти (деривативи), які включають форварди та своп 

операції.  Похідні фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю на 

дату укладання угоди по похідному фінансовому інструменту та надалі переоцінюються до 
їх справедливої вартості на кожну дату балансу.  Справедлива вартість оцінюється на основі 

ринкових котирувань та моделей ціноутворення, що враховують поточні ринкові і 

контрактні ціни, які є в основі інструментів, та інші фактори.  
 

Похідні фінансові інструменти обліковуються як активи, коли їх справедлива вартість 

позитивна, та як зобов’язання, коли вона негативна.  В балансі похідні фінансові 

інструменти включаються в інші активи чи інші зобов’язання.  Прибутки та збитки, що 
виникають за такими інструментами, включаються в чисті прибутки/(збитки) від операцій з 

іноземною валютою  звіту про фінансові результати. Банк не веде облік операцій 

хеджування. 
 

Угоди РЕПО та зворотнього РЕПО – У процесі своєї звичайної діяльності Банк укладає 

угоди про продаж і зворотній викуп (надалі – „Угоди РЕПО”), а також угоди про 
придбання і зворотній продаж фінансових активів (надалі – „Угоди зворотнього РЕПО”).  
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Угоди РЕПО та угоди зворотнього РЕПО використовуються Банком як елемент управління 

ліквідністю та у торгових операціях з цінними паперами.  

 

Угода РЕПО – це угода про передачу фінансового активу іншій стороні в обмін на грошову 
або іншу компенсацію з одночасним зобов’язанням щодо зворотнього придбання 

фінансових активів у майбутньому на суму, еквівалентну отриманій грошовій або іншій 

компенсації, плюс процент.  Ці угоди обліковуються як операції фінансування.  Фінансові 
активи, продані на умовах РЕПО, залишаються у фінансовій звітності, а отримана 

компенсація за цими угодами обліковується як кошти банків чи клієнтів.  

 
Активи, придбані на умовах зворотнього РЕПО, обліковуються у фінансовій звітності 

як позики, надані клієнтам чи банкам. 

 

У випадку, коли активи, придбані за угодами зворотнього РЕПО, реалізуються третім 
сторонам, результати від цих операцій обліковуються як прибуток або збиток у складі 

чистих прибутків/(збитків) щодо відповідних активів.  Будь-які відповідні доходи чи 

витрати, які виникають з різниці між ціною придбання та ціною реалізації таких активів, 
визнаються як процентні доходи або витрати.  
 
Позики, надані клієнтам – Позики, надані клієнтам, являють собою фінансові активи, які 

не є похідними фінансовими інструментами, з фіксованими або визначеними платежами, 
що не котируються на активному ринку, за виключенням активів, які класифікуються як 

інші категорії фінансових активів. 

 

Позики, надані Банком, первісно визнаються за справедливою вартістю плюс відповідні 
витрати на проведення операції.  У тих випадках, коли справедлива вартість наданої 

компенсації не дорівнює справедливій вартості позики, наприклад, коли позика надана за 

ставками, нижчими від ринкових, різниця між справедливою вартістю наданої компенсації та 
справедливою вартістю позики визнається як збиток при первісному визнанні позики і 

включається до звіту про фінансові результати відповідно до характеру цих збитків.  

Потім позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективного процента.  Надані клієнтам позики відображаються за вирахуванням будь-яких 
резервів на покриття збитків від знецінення. 

 

Списання позик і коштів – У разі неможливості повернення коштів позики списуються за 
рахунок створеного резерву на покриття збитків від знецінення за рішенням Правління 

Банку.  Такі рішення приймаються після того, як керівництво використало усі можливості 

щодо повернення сум заборгованості Банку та після продажу ним всього наявного 
забезпечення за кредитом.  

 

Резерв на покриття збитків від знецінення – Банк визнає збитки від знецінення 

фінансових активів, коли існує об’єктивне свідчення того, що фінансовий актив або група 
фінансових активів знецінились.  Збитки від знецінення визначаються як різниця між 

балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, 

включаючи суми очікуваного відшкодування від застав та гарантій, які дисконтовані за 
первісною ефективною ставкою процента, для фінансових активів, які відображаються за 

амортизованою вартістю. Якщо у наступний період сума збитку від знецінення 

зменшується, і це зменшення можна об’єктивно віднести до події, яка відбувається після 
визнання знецінення, то раніше визнаний збиток від знецінення сторнується за рахунок 

коригування суми резервів.  Для фінансових активів, які відображаються за собівартістю, 

збитки від знецінення визначаються як різниця між балансовою вартістю фінансового 

активу і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за 
поточною ринковою ставкою прибутку для аналогічного фінансового активу.  Такі збитки 

від знецінення не сторнуються.  



 

15 

 

 
 

Банк оцінює збитки від знецінення на індивідуальній основі для фінансових активів, які 

окремо являють собою суттєві суми, та на індивідуальній або груповій основі збитки від 

знецінення фінансових активів, суми яких окремо не є суттєвими.  

 
Зміна резерву на покриття збитків від знецінення відображається у складі прибутку, 

а загальна сума резерву на покриття збитків від знецінення вираховується із балансової 

вартості активів, відображених у балансі.  Фактори, які Банк розглядає при визначенні того, 
чи є у нього об’єктивні свідчення понесення збитків від знецінення, включають інформацію 

про ліквідність боржників або емітентів, платоспроможність, ділові та фінансові ризики, 

рівень та тенденції непогашення у строк за аналогічними фінансовими активами, 
загальнодержавні та місцеві економічні тенденції та умови, а також справедливу вартість 

забезпечення та гарантій.  Ці та інші фактори, окремо або разом, можуть надати об’єктивні 

свідчення того, що збиток від знецінення фінансового активу або групи фінансових активів 

був понесений.  
 

Банк визнає збитки від знецінення фінансових активів за амортизованою вартістю, 

використовуючи рахунки резервів.  
 

Необхідно розуміти, що оцінка резерву на покриття збитків розраховується із урахуванням 

професійного судження.  Хоча існує ймовірність того, що у певні періоди Банк може зазнати 
збитків, розмір яких є значним по відношенню до резерву на покриття збитків від 

знецінення, на думку керівництва, резерв на покриття збитків від знецінення є адекватним 

для того, щоб покрити збитки від ризикових активів. 

 

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань 

 

Фінансові активи – Відображення фінансових активів (визначеної частини  фінансових 
активів або частини групи подібних фінансових активів) припиняється, коли: 

 

 термін права на отримання грошових потоків минув; 

 

 Банк передав свої права на отримання грошових потоків за активом або залишив право 

на отримання грошових потоків за активом і прийняв на себе зобов’язання по їх сплаті в 
повної мірі  без суттєвої затримки третій стороні як „транзитний переказ”; а також 

 

 Банк або (а) практично передав всі ризики та вигоди за активами, або (б) не передав і не 

залишив в себе всі ризики та вигоди за активом, але передав контроль над активом.  
 

Визнання фінансового активу припиняється тоді, коли  він був переданий і дана передача 

права на нього класифікується як припинення визнання.  Передача прав потребує, щоб Банк 
або:  

(а)  передає договірні права на отримання грошових потоків за активом; або (б) зберігає 

права на отримання грошових потоків за активом та приймає договірне зобов’язання 

щодо їх сплати третій стороні.  Після передачі прав Банк переоцінює міру того, як він 
зберігає за собою ризики й вигоди від власності на переданий актив.  Якщо всі 

відповідні ризики та вигоди були збережені, то актив залишається на балансі.  Якщо всі 

відповідні ризики та вигоди були передані, то актив припиняє визнаватися. Якщо всі 
відповідні ризики та вигоди не були ані збережені, ані передані, тоді Банк робить оцінку 

того, чи зберігається контроль над активом.  Якщо контроль не збережено, тоді актив 

припиняє визнаватися.  Якщо Банк зберігає контроль над активом, то він продовжує 
визнавати актив по мірі своєї участі в контролі над ним. 

 

Фінансові зобов’язання – Фінансове зобов’язання припиняє визнаватися тоді, коли воно 

виконане, анульоване або термін погашення за ним минув.    



 

16 

 

 
 

Коли існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим перед тим самим кредитором на 

суттєво інших умовах або умови існуючого зобов’язання суттєво змінюються, тоді такий 

обмін чи модифікації визнаються як  припинення визнання існуючого зобов’язання та 

визнання нового зобов’язання, а різниця у відповідній балансовій вартості визнається 
через звіт про збитки фінансові результати.   

 

Інвестиції, наявні для продажу – Інвестиції, наявні для продажу, являють собою 
інвестиції в боргові цінні папери та акції, які передбачається утримувати протягом 

невизначеного періоду часу.  Такі цінні папери первісно відображаються за справедливою 

вартістю.  Надалі цінні папери оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням 
результату переоцінки безпосередньо до капіталу, доки вони не будуть реалізовані, при 

цьому прибуток/збиток, раніше відображений у капіталі, буде відображений у звіті про 

фінансові результати за винятком збитку від знецінення, прибутків або збитків від 

операцій з іноземною валютою та процентних доходів, нарахованих з використанням 
методу ефективного процента, які визнаються безпосередньо у звіті про фінансові 

результати.  

 
Для визначення справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу, Банк використовує 

ринкові котирування. 

 
Якщо активний ринок для інвестицій відсутній, наприклад, для облігацій, випущених для 

фінансування будівництва (Примітка 18), Банк визначає справедливу вартість, 

використовуючи оціночні моделі.  Оціночні моделі включають аналіз дисконтованих 

грошових потоків.  Для інших інвестицій, які не мають активного ринку, оціночні моделі 
включають використання останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами, посилання на теперішню справедливу вартість іншого, 

практично ідентичного інструмента та моделі цінового опціону.  У разі наявності методу 
оцінки, який зазвичай використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента, 

та щодо якого існують підтвердження, що цей метод забезпечує достовірне визначення цін, 

одержаних при фактичному проведенні ринкових операцій, Банк застосовує цей метод.  

Отримані проценти від цінних паперів включаються у процентний дохід від інвестицій, 
наявних для продажу, у звіті про фінансові результати. 

 

Неринкові боргові та дольові цінні папери обліковуються за амортизованою вартістю та 
собівартістю, відповідно, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо такі існують, окрім 

випадків, коли їхню справедливу вартість можна визначити достовірно.  

 
Коли існує об’єктивне свідчення знецінення цінних паперів, сукупний збиток, який раніше 

був визнаний у капіталі, вилучається із капіталу і визнається у звіті про фінансові результати 

за період.  Сторнування таких збитків від знецінення боргових інструментів, які 

об’єктивно відносяться до подій, які відбулися після знецінення, визнаються у звіті про 
фінансові результати за період.  Сторнування таких збитків від знецінення дольових 

інструментів не визнається.  

 
 

Основні засоби та нематеріальні активи – Основні засоби, придбані після 1 січня 2001 

року, за виключенням будівель та офісних приміщень, обліковуються за історичною 

вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-якого визнаного збитку від 
знецінення, якщо такий існує.  Основні засоби та нематеріальні активи, за виключенням 

нерухомості, придбані до 1 січня 2001 року, обліковуються за історичною вартістю, 

перерахованою з урахуванням впливу інфляції, за вирахуванням накопиченої амортизації та 
будь-якого визнаного збитку від знецінення, якщо такий існує.  
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Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується на балансову 

вартість основних засобів і нематеріальних активів з метою списання активу протягом 

терміну його корисного використання.  Вона розраховується з використанням 

прямолінійного методу за такими встановленими річними ставками: 
 

Будівлі та інша нерухомість 2% 

Меблі та обладнання  10%-33% 

Нематеріальні активи 33% 

 
Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, 

амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

 
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну корисного 

використання відповідного орендованого активу.  Витрати на ремонтні та відновлювальні 

роботи включаються до операційних витрат на момент їх здійснення, якщо вони не 

відповідають критеріям капіталізації. 
 

Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів переглядається на кожну 

дату балансу з метою визначення можливого перевищення балансової вартості над вартістю 
відновлення.  Якщо балансова вартість активів перевищує очікувану вартість відновлення, 

їхня балансова вартість знижується до вартості відновлення.  

 

Збиток від знецінення визнається у відповідному періоді і включається до статті операційних 
витрат.  Після визнання збитку від знецінення, амортизація основних засобів коригується в 

майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості активів, за 

вирахуванням їхньої залишкової вартості (якщо вона існує) на систематичній основі 
протягом строку їхнього корисного використання. 

 

Будівлі та офісні приміщення, утримувані для надання послуг або для адміністративних 
цілей, відображаються у балансі за переоціненою вартістю, яка становить справедливу 

вартість на дату переоцінки, визначену на підставі ринкових даних професійними 

незалежними оцінювачами, за вирахуванням будь-якої наступної накопиченої амортизації 

та наступних накопичених збитків від знецінення.  Переоцінки виконуються з достатньою 
регулярністю таким чином, щоб балансова вартість не відрізнялася істотно від тієї величини, 

яка буде визначена з використанням справедливої вартості на дату балансу. 

 
Зростання вартості за рахунок переоцінки нерухомості відображається як збільшення 

резерву переоцінки основних засобів, за винятком сторнування раніше списаних під час 

переоцінок сум, які відносяться до даного конкретного об’єкту і які раніше було визнано 
як витрати, і в такому випадку збільшення вартості визнається як дохід у звіті про 

фінансові результати в межах попередньої уцінки.  Зменшення балансової вартості 

внаслідок переоцінки нерухомості визнається у складі витрат в розмірі, який перевищує 

суму резерву переоцінки (якщо такий існує), створеного в результаті попередніх 
переоцінок даного активу. 

 

Амортизація переоцінених будівель визнається у звіті про фінансові результати.  
При наступному продажі або вибутті переоціненої нерухомості відповідний залишок 

переоцінки у резерві переоцінки нерухомості списується безпосередньо до 

нерозподіленого прибутку. 

 
Інвестиційна нерухомість – Інвестиційна нерухомість, яка включає офісні будівлі, 

утримується з метою отримання доходу від довгострокової оренди або доходу від 

підвищення вартості нерухомості і не використовується самим Банком.  Інвестиційна 
нерухомість первісно оцінюється за собівартістю разом з витратами на придбання.  
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Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за оціночною вартістю, 

яка є справедливою вартістю на дату оцінки, котра визначається на основі ринкових даних, 

отриманих професійними оцінювачами за вирахуванням відповідної розрахованої суми 

знецінення.  Переоцінки виконуються з достатньою регулярністю таким чином, щоб 
балансова вартість не відрізнялася істотно від тієї величини, яка буде визначена з 

використанням справедливої вартості на дату балансу. Прибуток або збиток від зміни її 

справедливій вартості відображається у прибутку або збитку  у відповідному періоді. 
 

Оподаткування – Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з 
податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток.  
 

Поточні витрати з податку на прибуток залежать від оподатковуваного прибутку за звітний 

період.  Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, відображеного у 

звіті про фінансові результати, тому що він виключає статті доходів або витрат, які 

оподатковуються або відносяться на валові витрати в інших періодах, а також виключає 
статті, які ніколи не оподатковуються або не відносяться на валові витрати.  Поточні 

витрати Банку за податками розраховуються з використанням податкових ставок, введених 

повністю або в значній мірі на дату балансу. 
 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє 
собою податкові вимоги або зобов’язання з податку на прибуток, що виникають 

в результаті тимчасових різниць між даними податкового обліку й даними, включеними у  

фінансову звітність.  Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, визнаються по 
відношенню до всіх тимчасових різниць, які збільшують оподатковуваний прибуток, 

а відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності 

в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 

тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.  Подібні податкові активи й зобов’язання 
не визнаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або 

виникають внаслідок первісного визнання (крім випадків об’єднання компаній) інших 

активів і зобов’язань у рамках операції, яка не впливає на розмір оподатковуваного чи 
бухгалтерського прибутку. 
 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для оподатковуваних тимчасових різниць, 

які виникають за інвестиціями у дочірні та асоційовані компанії, а також участю в спільній 

діяльності, окрім тих випадків, коли Банк може контролювати сторнування тимчасових 

різниць та існує ймовірність того, що ці тимчасові різниці не будуть сторновані в 
найближчому майбутньому. 
 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату 

й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий 

оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для повного або 
часткового відшкодування такого активу. 
 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 

застосовуватись в період реалізації відповідних активів або погашення зобов’язань. 

Відстрочений податок визнається у звіті про фінансові результати, крім тих випадків, коли 

він пов’язаний зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу, при цьому 
відстрочений податок також визнається у складі капіталу. 
 

Банк проводить взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових 

зобов’язань і відображає в фінансовій звітності результуючу різницю, якщо: 
 

 Банк має юридично закріплене право проводити залік поточних податкових активів 

проти поточних податкових зобов’язань; і 
 

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання відносяться до податку 

на прибуток, який утримується одним и тим самим податковим органом з одного і того ж 
податкового суб’єкта.
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В Україні також існує багато інших податків, які стягуються залежно від діяльності Банку. 

Ці податки включаються до складу операційних витрат у звіті про фінансові результати. 

 

Кошти банків, рахунки клієнтів, випущені боргові цінні папери, інші запозичені кошти 
та субординований борг – Кошти банків, рахунки клієнтів, випущені боргові цінні папери, 

інші запозичені кошти та субординований борг первісно визнаються за справедливою 

вартістю.  Потім суми зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю, а будь-яка 
різниця між балансовою вартістю та вартістю погашення визнається у звіті про фінансові 

результати протягом періоду дії запозичення за методом ефективного процента.  Ті 

зобов’язання, які не мають фіксованої дати погашення, відображаються за амортизованою 
вартістю на основі очікуваних строків погашення. 
 
Забезпечення – Забезпечення визнаються, коли Банк має поточне юридичне або дійсне 

зобов’язання, що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого ймовірно буде 

необхідне вибуття ресурсів, які містять у собі певні економічні вигоди, і розмір такого 
зобов’язання можна достовірно оцінити.  

 

Випущені фінансові гарантії та акредитиви – Випущені Банком фінансові гарантії та 
акредитиви являють собою забезпечення кредитних операцій, які гарантують виплати як 

компенсації збитку, що настає у разі неспроможності дебітора виконати свої зобов’язання за 

первісними або зміненими умовами боргового інструменту.  Такі випущені фінансові 
гарантії та акредитиви спочатку визнаються за справедливою вартістю.  Потім вони 

обліковуються за вартістю: а) суми, відображеної у якості забезпечення, або б) первісної 

вартості за вирахуванням, якщо є, кумулятивної амортизації отриманого преміального 

доходу за наданими гарантіями та акредитивами в залежності від того, яка сума є більшою. 
 

Умовні активи та зобов’язання – Умовні зобов’язання не визнаються у бухгалтерському 

балансі, але розкриваються у фінансовій звітності, за виключенням випадків, коли відтік 
фінансових ресурсів в результаті їх погашення є маловірогідним. Умовний актив не 

визнається у бухгалтерському балансі, але розкривається у фінансовій звітності, коли 

надходження економічних вигод є вірогідним. 

 
Акціонерний капітал та емісійний дохід – Внески до акціонерного капіталу, зроблені до 

1 січня 2001 року, визнаються за вартістю, перерахованою з урахуванням впливу 

гіперінфляції.  Внески в акціонерний капітал, зроблені після 1 січня 2001 року, визнаються 
за історичною вартістю.  Емісійний дохід виникає при перевищенні суми внесених коштів 

над номінальною вартістю випущених акцій.  Прибутки та збитки від продажу власних 

акцій відносяться до емісійного доходу.  
 

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

були оголошені.  Згідно з МСБО 10 „Події після дати балансу” (надалі – „МСБО 10”), 

дивіденди, які були оголошені після дати балансу, вважаються подією після звітної дати та 
розкриваються відповідно. 

 

Пенсійні та інші зобов’язання – Згідно із вимогами законодавства України, Банк утримує 
внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду.  Пенсійна система 

передбачає розрахунок поточних внесків роботодавця як відповідний процент від поточної 

загальної суми виплат своїм працівникам.  Ці витрати обліковуються у тому періоді, в якому 
була нарахована відповідна заробітна плата.  Після виходу на пенсію усі виплати стосовно 

пенсійних зобов’язань здійснюються із Державного пенсійного фонду.  Додатково Банк має 

визначену пенсійну програму з ТОВ „Адміністратор пенсійних фондів „Україна-сервіс”, що 

передбачає внески від роботодавця, які розраховуються у вигляді процента від поточної 
валової заробітної платні працівників і відображаються у періоді, в якому була нарахована 

відповідна заробітна плата.  Банк не має жодних зобов’язань щодо пенсійних виплат чи 

інших істотних зобов’язань щодо компенсаційних виплат, які потребують нарахування, крім 
згаданих вище.
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Визнання доходів та витрат – Процентні доходи та витрати визнаються за методом 

нарахування з використанням методу ефективної ставки процента.  Метод ефективної ставки 

процента – це метод визначення амортизованої вартості фінансового активу або фінансового 

зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілення 
процентних доходів або витрат у відповідному періоді.  Ефективна ставка процента – це 

ставка, яка забезпечує точне приведення вартості очікуваних майбутніх грошових виплат 

або надходжень протягом очікуваного строку використання фінансового інструмента або, 
якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового 

активу або фінансового зобов’язання.  

 
При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових 

активів у результаті збитку від знецінення процентний дохід визнається з використанням 

процентної ставки, яка використовувалася для дисконтування майбутніх грошових потоків 

з метою оцінки збитку від знецінення. 
 

Проценти, отримані від активів, оцінених за справедливою вартістю, відносяться до 

процентного доходу.  
 

Комісії за видачу позики разом з відповідними прямими витратами, пов’язаними з наданням 

позик, переносяться на майбутні періоди та визнаються як коригування ефективної 
процентної ставки за позикою.  Коли існує вірогідність, що зобов’язання з кредитування 

призведе до виникнення позики, плата за зобов’язання з кредитування включається до 

доходів майбутніх періодів разом з відповідними прямими витратами та визнається як 

коригування ефективної ставки процента наданої позики.  Коли малоймовірно, що 
зобов’язання з кредитування призведе до виникнення позики, плата за зобов’язання 

визнається у звіті про фінансові результати протягом періоду, який залишився до кінця 

виконання даного зобов’язання.  Коли спливає строк зобов’язання з кредитування, а позика 
так і не надається, комісійна винагорода за зобов’язання з кредитування визнається у звіті 

про фінансові результати при настанні цього строку. Комісії за обслуговування позики 

визнаються як дохід у момент надання обслуговування.  Комісії за організацію 

синдикованих кредитів визнаються в звіті про фінансові результати тоді, коли такі послуги 
по організації фінансування надані. Всі інші комісії визнаються по мірі надання відповідних 

послуг. 

 
Операційна оренда – Оренда активів, за умовами якої всі ризики та винагороди від 

володіння відносяться до орендодавця, класифікується як операційна оренда.  Лізингові 

платежі від операційної оренди визнаються як витрати на основі прямолінійного методу 
протягом лізингового періоду і включаються в операційні витрати. 

 

Перерахунок у гривні з іноземних валют – Монетарні активи та зобов’язання, виражені в 

іноземних валютах, перераховуються у гривню за відповідними курсами обміну, які 
переважали на дату балансу.  Операції з іноземною валютою обліковуються за курсами 

обміну, які переважали на дату проведення операцій.  Усі отримані прибутки та збитки, які 

виникли в результаті перерахувань, включаються до чистого доходу від операцій з 
іноземною валютою. 

 

Обмінні курси – Банк використовував такі обмінні курси для підготовки  фінансової 
звітності, які діяли на кінець відповідних періодів: 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Гривня/1 долар США 7.7000  5.05000 

Гривня/1 євро 10.85546  7.41946 
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Згортання фінансових активів та зобов’язань – Фінансові активи та фінансові 

зобов’язання згортаються, а в балансі відображається сальдований залишок, якщо Банк має 

юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити 

взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.  При обліку 
передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, Банк не 

згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.  

 
Фідуціарна діяльність – Банк надає клієнтам послуги довірчого управління.  Також Банк 

надає своїм клієнтам депозитарні послуги, до яких належать операції з цінними паперами 

на рахунках депо. Отримані активи та прийняті зобов’язання за цими операціями не 
включаються у проміжну фінансову звітність Банку.  Банк бере на себе операційний ризик 

за даними операціями, однак кредитні та ринкові ризики несуть клієнти Банку. 
 
Звітність за сегментами – Сегмент – це відокремлюваний компонент Банку, який надає 

продукти або послуги (операційний сегмент) або займається наданням продукції або 
послуг в окремому економічному регіоні (географічний сегмент) і зазнає ризиків та 

забезпечує прибутковість, відмінну від тих, які притаманні іншим сегментам.  Інформація 

по сегментах, які отримують більшу частину свого доходу від третіх осіб, та доходи, 
результати діяльності або активи яких становлять не менше десяти процентів від усіх 

сегментів, подається окремо від інших сегментів.  В межах цієї фінансової звітності 

географічні сегменти Банку були відображені в залежності від фактичного 
місцезнаходження контрагента, тобто з урахуванням економічного ризику, а не 

юридичного.  

 

Прийняття нових стандартів – В поточному році Банк використав всі нові і змінені 
стандарти і інтерпретації, затверджені РМСБО та КТМФЗ, які відносяться до його 

операцій і які набули чинності при складанні звітності за рік, який закінчився 31 грудня 

2008 року.  Прийняття нових і змінених стандартів і інтерпретацій не призвело до змін в 
обліковій політиці Банку, яка використовувалась для відображення даних поточного і 

попередніх років. 

 

Поправки в МСБО 1 „Розкриття фінансової звітності”(“МСФЗ 1”), що названі „Розкриття 
інформації про капітал” – 18 серпня 2005 року КТМФЗ випустив поправку до МСБО 1, яка 

вимагає розкривати певну інформацію, що стосується цілей, політики і процесів 

організації, які відносяться до управління капіталом. Додаткова інформація була розкрита 
в фінансовій звітності за поточний і попередній періоди відповідно до вимог зміненого 

МСБО 1. 

 
Поправки до МСБО 39 „Фінансові інструменти: Визнання та оцінка” та МСФЗ 7 

„Фінансові інструменти: Розкриття”, що названі „Перекласифікування фінансових активів” 

- 13 жовтня 2008 року РМСБО випустив поправку до МСБО 39 та МСФЗ 7, яка допускає 

певні перекласифікування непохідних фінансових активів (крім тих, що були визначені 
при первісному визнанні як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю 

через прибуток та збиток) з категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток чи збиток, а також дозволяє перекласифікування фінансових активів з категорії 
тих, що в наявності для продажу, до категорії позик та дебіторської заборгованості в 

окремих випадках.  Поправка до МСФЗ 7 передбачає додаткові вимоги до розкриття 

фінансової звітності, якщо банком було зроблене рекласифікування у відповідності до 
поправки до МСБО 39.  

 

Стандарти та тлумачення випущені, але які ще не вступили в силу – На дату 

затвердження цієї фінансової звітності, крім стандартів та тлумачень, прийнятих Банком 
до застосування раніше набуття ними чинності, такі стандарти та тлумачення (що 

стосуються діяльності Банку) були випущені, але ще не вступили в силу. 
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КТМФЗ 9 – „Переоцінка вбудованих похідних фінансових інструментів”.  Згідно з цим 

тлумаченням, здійснювати переоцінку стосовно того, чи потрібно виділяти вбудований 

похідний інструмент із основного договору після первісного визнання, не вимагається, за 

винятком випадків коли у самому договорі відбулися зміни.  Прийняття КТМФЗ 9 не 
вплинуло жодним чином на прибутки або збитки Банку чи його фінансове положення. 

 

МСФЗ 8 – РМСБО прийняла МСФЗ 8 „Операційні сегменти” у грудні 2006 року.  Цей 
стандарт заміняє МСБО 14 „Звітність за сегментами” для облікових періодів, які 

починаються з або після 1 січня 2009 року.  МСФЗ 8 вимагає, щоб представлений у 

звітності аналіз за сегментами базувався на інформації, якою користувалось керівництво. 
Керівництво наразі здійснює оцінку впливу від прийняття до застосування МСФЗ 8. 

 

МСБО 1 – 6 вересня 2006 року РМСБО прийняла поправку до МСБО 1, яка змінює спосіб 

представлення змін у капіталі, не пов’язаних з власниками, так, щоб вони відповідали 
вимогам МСФЗ, але не вимагає, щоб ці назви були змінені у фінансовій звітності. 

Поправка до МСБО 1 вступає в силу для періодів, які починаються з або після 1 січня 2009 

року. 
 

 

4. КОРИГУВАННЯ ТА РЕКЛАСИФІКАЦІЇ  
 

Коригування – В 2008 році курівництво Банку виявило, що деякі види операцій не були 

належним чином відображені у фінансовій звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2007 

року. У відповідності до МСФЗ 8 „Облікова політика, зміни в бухгалтерській звітності та 
помилки” коригування фінансової звітності було здійснено ретроспективно.  Порівняльні 

суми  були скориговані та були проведені зміни для найбільш раннього періоду, що 

презентується. 
 

Ефекти коригувань, зроблених у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2007 року та за 

рік, який закінчується цією датою, такі: 
 

Назва коригування   Сума  

коригування 

Стаття фінансової 

звітності 

 Первісно 

відображено,  

31 грудня  

2007 року /  

Рік, який 

закінчився  

31 грудня  

2007 року  

 Сума після 

коригування,  

31 грудня  

2007 року / 

Рік, який 

закінчився  

31 грудня  

2007 року 

Баланс 

Відображення операцій з 
деривативами (2,406,953) Кошти в банках  3,853,007  1,446,054 

Відображення операцій з 
деривативами (2,412,586) Кошти банків  3,278,424  865,838 

Відображення операцій з 
деривативами 5,633 Інші зобов’язання  29,694  35,327 

 

Звіт про фінансові результати 

Відображення чистого 
результату від операцій з 
деривативами  (72,451) Процентні доходи  859,313  786,862 

Відображення чистого 
результату від операцій з 
деривативами 45,864 Процентні витрати  (508,361)  (462,497) 

Відображення чистого 
результату від операцій з 
деривативами 26,587 

Чистий прибуток від 
операцій з іноземною 
валютою  45,464  72,051 
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Назва коригування   Сума  

коригування 

Стаття фінансової 

звітності 

 Первісно 

відображено,  

31 грудня  

2007/ рік, який 

закінчився  

31 грудня  

2007 року  

 Сума після 

коригування,  

31 грудня 

2007/ рік, який 

закінчився  

31 грудня  

2007 року 

Звіт про рух грошових коштів 

Відображення операцій з 
деривативами (6,673) 

Зміна справедливої 
вартості деривативів  - 

 

(6,673) 

Відображення операцій з 
деривативами 44,846 

Нереалізований збиток від 
операцій з іноземною 
валютою    6,665 

 

51,511 

Відображення операцій з 
деривативами 127 

Зміна нарахованих 
процентів, нетто  29,909 

 

30,036 

Відображення операцій з 
деривативами 1,643,756 Кошти в банках  (2,561,202) 

 

(917,446) 

Відображення операцій з 
деривативами 2,080 Інші активи  110 

 

2,190 

Відображення операцій з 

деривативами (1,695,402) Кошти банків  2,240,313 

 

544,911 

Відображення операцій з 
деривативами 11,266 Інші зобов’язання  12,095 

 

23,361 

 

 

Рекласіфикації – Певні рекласифікації були  здійснені у фінансовій звітності станом  на  
31 грудня 2007 року та за рік, який закінчується цією датою, щоб відповідати формі 

подання фінансової звітності станом на 31 грудня 2008 та за рік, який закінчується цією 

датою, так як презентація поточного року надає краще розуміння фінансового стану Банку. 
 
Стаття фінансової звітності Характер  

рекласифікації 

Сума  Сума у 

попередньому 

фінансовому 

звіті  

 Сума після 

рекласифікації 

Звіт про рух грошових 
коштів       

Знецінення основних засобів 
та нематеріальних активів Рекласифікація 747  -  747 

Придбання основних засобів та 
нематеріальних активів Рекласифікація (747)  (238,147)  (238,894) 

Інші запозичені кошти в 
операційній діяльності Рекласифікація (249,067)  249,067  - 

Інші запозичені кошти у 
фінансову діяльності Рекласифікація 249,067  29,210  278,277 

 



 

24 

 

 
 

 

5. ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД 

 
 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2008 року 

 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2007 року 

(скориговано) 

Процентні доходи становлять:    

Процентні доходи за активами, для яких були сформовані 

резерви на покриття збитків від знецінення активів, 

враховуючи  активи, оцінені на портфельній основі  1,194,930  608,839 

Процентні доходи за активами, які не були знецінені 328,554  178,023 

    
Всього процентні доходи 1,523,484  786,862 

    
    
Проценти за позиками, наданим клієнтам 1,157,173  608,839 

Проценти за коштами в банках 157,679  53,119 

Процентні доходи за інвестиціями, наявним для продажу 208,632  124,737 

Процентні доходи за активами, які відображаються 

за справедливою вартістю через прибутки або збитки -  167 

    
Всього процентних доходів 1,523,484  786,862 
 

    
Процентні витрати становлять:    

Проценти за рахунками клієнтів (754,048)  (347,243) 

Проценти за коштами банків (117,738)  (65,959) 

Проценти за позиками, отриманими від Національного банку 

України (33,974)  - 

Процентні витрати за випущеними Банком борговими цінними 

паперами  (50,924)  (25,737) 

Проценти за іншими запозиченими коштами (23,758)  (17,558) 

Проценти за субординованим боргом (6,000)  (6,000) 

    
Всього процентних витрат  (986,442)  (462,497) 

    
Чистий процентний дохід до формування резерву на покриття 

збитків від знецінення активів, за якими нараховуються 

проценти 537,042 

 

324,365 

 

 

6. РЕЗЕРВ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ, ІНШІ РЕЗЕРВИ 

 

Інформація про рух в резерві на покриття збитків від знецінення активів, за якими 
нараховуються проценти, представлена таким чином: 

 
 Кошти в 

банках 

 Позики,  

надані 

клієнтам 

 Інвестиції, 

наявні для 

продажу 

 Всього  

        
31 грудня 2006 року 1,990  99,826  -  101,816 

        
Формування резерву -  94,399  -  94,399 

Списання активів -  (1,815)  -  (1,815) 

        
31 грудня 2007 року 1,990  192,410  -  194,400 

        
Формування резерву -  866,874  161,499  1,028,373 

Списання активів (36)  (7,713)  -  (7,749) 

        
31 грудня 2008 року 1,954  1,051,571  161,499  1,215,024 
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Зміни в резервах на покриття збитків від знецінення за іншими операціями були 

представлені таким чином: 

 
 Інвестиції, 

наявні для 

продажу 

 Інші  

активи  

 Гарантії  

та інші 

зобов’язання 

 Всього  

        
31 грудня 2006 року 336  1,530  1,910  3,776 

        
Формування резерву -  101  5,187  5,288 

Списання активів (60)  -  -  (60) 

        
31 грудня 2007 року 276  1,631  7,097  9,004 

        
Формування резерву 1,524  2,864  35,292  39,680 

Списання активів -  (482)  -  (482) 

        
31 грудня 2008 року 1,800  4,013  42,389  48,202 

 
 

7. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 
 

Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою представлений таким чином: 

 
 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2008 року 

 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2007 року 

(скориговано) 

    
Операції з купівлі/продажу валюти для клієнтів Банку 117,586  17,230 
Обмінні операції з готівковою валютою 70,070  18,225 
Арбітражні операції 38,667  8,425 

(Збиток)/прибуток від операцій з деривативами  (25,277)  71,433 

Ресурсні операції (57,196)  6,269 

Інші (1,304)  1,980 

    
Всього від торгівельних операцій, нетто 142,546  123,562 

    
Курсові різниці, нетто 265,092  (51,511) 
    

Всього чистий прибуток від операцій з іноземними валютами 407,638  72,051 

 

Арбітражні операції включають придбання валюти на одному ринку з наступним 

одночасним здійсненням продажу на іншому ринку за різними валютними курсами. 
 

Операції з деривативами включають спот та валютні своп операції. 

 
Операції спот – це угоди щодо купівлі-продажу валюти, коли розрив між датою укладання 

угоди (датою контракту) та датою проведення обміну активами (датою валютування) не 

перевищує двох робочих днів. 

 
Валютні своп операції –  це комбінація двох протилежних операцій з різними датами 

валютування: купівля-продаж визначеної суми валюти у визначену дату за узгодженою 

процентною ставкою та зворотній обмін за узгодженою процентною ставкою з датою 
валютування пізніше.  

 

Ресурсні операції – це валютні конверсійні операції на міжбанківському ринку з метою 

підтримки поточного попиту Банку у валютних ресурсах. 
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8. КОМІСІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

 

Комісійні доходи і витрати представлені таким чином: 
 
 Рік, що 

закінчився 
31 грудня 
2008 року 

 Рік, що 
закінчився 

31 грудня 
2007 року 

    
Доходи від послуг і комісії отримані за:    

Розрахунково-касові операції 113,795  73,139 

Операції з іноземною валютою  26,162  18,113 

Надання та обслуговування позик 9,876  6,369 

Надання банківських гарантій  5,688  4,063 

Операції з цінними паперами  3,647  1,897 

Інші 240  2,570 

    

Всього доходів від послуг і комісій отриманих 159,408  106,151 

 

Витрати по послугам і комісії оплачені за:    

Розрахунково-касові операції (14,278)  (10,705) 

Операції з іноземною валютою (8,208)  (5,957) 

Інші (1,839)  (1,240) 

    

Всього витрат по послугам і комісіям оплаченим (24,325)  (17,902) 
 

 

 

9. ЧИСТИЙ (ЗБИТОК)/ДОХІД ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 
 

Дохід від інвестиційної нерухомості представлений наступним чином: 

 
 Рік, що 

закінчився 
31 грудня 
2008 року 

 Рік, що 
закінчився 

31 грудня 
2007 року 

    

Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості (2,010)  5,170 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 1,400  1,168 

    

Всього чистий (збиток)/дохід від інвестиційної нерухомості (610)  6,338 

 

 

10. ІНШІ ДОХОДИ 
 

Інші доходи представлені наступним чином: 

 
 Рік, що 

закінчився 
31 грудня 
2008 року 

 Рік, що 
закінчився 

31 грудня 
2007 року 

    

Штрафи та пені отримані 2,850  960 

Інші небанківські доходи 1,290  824 

Доходи від реалізації основних засобів 1,067  257 

Інші 1,528  1,599 

    

Всього інших доходів 6,735  3,640 
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11. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

 

Операційні витрати представлені наступним чином: 
 
 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2008 року 

 Рік, що 
закінчився 

31 грудня 

2007 року 

    

Витрати на персонал 346,017  155,941 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 52,782  25,518 

Витрати на операційну оренду 47,930  21,611 

Знецінення нерухомості в результаті переоцінки 44,055  747 

Витрати на послуги зв’язку 31,825  22,826 

Витрати на рекламу 27,573  11,626 

Податки, крім податку на прибуток 21,195  2,290 

Витрати на ремонт та обслуговування 20,251  12,619 

Платежі в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18,303  9,823 

Загальні адміністративні банківські витрати 12,323  8,590 

Виплати в недержавний пенсійний фонд 11,415  5,225 

Витрати на охорону  10,000  5,508 

Професійні послуги 8,415  5,483 

Витрати на відрядження 3,426  2,005 

Витрати на доброчинність і спонсорську допомогу 2,441  1,960 

Штрафи та пені 361  40 

Інші витрати 9,897  9,045 

    

Всього операційних витрат 668,209  300,857 

 

 

12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
 

Банк здійснює облік податків на підставі даних податкового обліку, які ведуться та 

готуються відповідно до вимог податкового законодавства країн, в яких Банк веде 

операційну діяльність, і які можуть відрізнятися від Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

 

У Банку виникають певні постійні податкові різниці внаслідок того, що певні витрати не 
враховуються для цілей оподаткування, а певні доходи не оподатковуються. 

 

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між 

балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей 
оподаткування.  Тимчасові різниці станом на 31 грудня 2008 та 31 грудня 2007 років в 

основному пов’язані з різними методами визнання доходів і витрат, а також з балансовою 

вартістю певних активів. 
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Податковий ефект від тимчасових різниць станом на 31 грудня 2008 року та 31 грудня 2007 

року представлений таким чином: 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:    

Резерв на покриття збитків від знецінення активів 795,292  - 

Інші зобов’язання 68,375  19,266 

Випущені боргові цінні папери  6,718  4,796 

Нараховані відсотки -  12,732 

    

Всього тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню 870,385  36,794 

    

Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню:    

Інвестиції, наявні для продажу (440,571)  (228,887) 

Основні засоби (210,538)  (373,800) 

Нараховані відсотки (7,323)  - 

Резерв на покриття збитків від знецінення активів -  (4,505) 

    

Всього тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню (658,432)  (607,192) 

    

Чисті тимчасові різниці, які не підлягають/(підлягають) 
оподаткуванню 211,953   (570,398) 

Чистий відстрочений податковий актив/(зобов’язання) за 

встановленою податковою ставкою (25%) 52,988  (142,599) 

Невизнаний відстрочений податковий актив (112,235)  - 

    

Чисті відстрочені податкові зобов’язання (59,247)  (142,599) 

 
Співвідношення між витратами з податку на прибуток та прибутком згідно 

бухгалтерського обліку за роки, що закінчилися 31 грудня 2008 та 2007 років, представлене 

наступним чином: 
 

 Рік, що 
закінчився 

31 грудня 
2008 року 

 Рік, що 
закінчився 

31 грудня 
2007 року 

    

(Збиток)/прибуток до оподаткування (604,165)  116,435 

    
Встановлена податкова ставка 25%  25% 

Податок за встановленою податковою ставкою (151,041)  29,109 

Податковий вплив постійних різниць 7,064  5,617 

Зміни в невизнаному відстроченому податковому активі  112,235  - 

    

(Відшкодування)/витрати з податку на прибуток (31,742)  34,726 

    
Поточні витрати з податку на прибуток 20,709  4,235 

Зміна відстроченого податку на прибуток (52,451)  30,491 

    

(Відшкодування)/витрати з податку на прибуток (31,742)  34,726 
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Рік, що 
закінчився 

31 грудня 

2008 року  

Рік, що 

закінчився   

31 грудня 

2007 року 

Відстрочені зобов’язання з податку на прибуток    

    

На початок періоду 142,599  70,272 

    

Відстрочене (відшкодування)/витрати з податку на прибуток  (52,451)  30,491 

Податковий вплив змін резерву переоцінки основних засобів (30,883)  41,818 

Податковий вплив змін у резерві переоцінки інвестицій наявних 

для продажу (18)  18 

    

На кінець періоду 59,247  142,599 

 
 

13. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ 

 
 Рік, що 

закінчився 
31 грудня 
2008 року 

 Рік, що 
закінчився 

31 грудня 
2007 року 

    

Чистий (збиток)/прибуток за рік (572,423)  81,709 

Середньозважена кількість простих акцій для базового 

прибутку на акцію 558,266,091  366,920,182 

    

Прибуток на акцію – базовий (в гривнях) -  0.22 

 

 

14. ГРОШОВІ КОШТИ ТА РАХУНКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ 

 
 31 грудня 

2008 року 
 31 грудня 

2007 року 
    

Грошові кошти 398,957  253,887 

Рахунки у Національному банку України 111,504  213,194 

    

Всього грошових коштів та рахунків у Національному 

банку України 510,461  467,081 

 

Залишки на рахунках у Національному банку України станом на 31 грудня 2008 року та 

31 грудня 2007 року включають 111,504 тисяч гривень та 105,425 тисяч гривень, 
відповідно, що представляють собою мінімальний обов’язковий резерв, який 

підтримується на рахунку в НБУ.  Банк повинен постійно підтримувати резерв на рахунку 

в НБУ.  
 

Станом  на 31 грудня 2008 року Банк повинен був підтримувати 179,649 тисяч гривень 

(в середньому за грудень 2008 року – 182,868 тисяч гривень) як обов’язковий мінімальний 

резерв на рахунку в НБУ.  Але сума резерву станом на 31 грудня 2008 року склала 111,504 
тисяч гривень.  Сума обов’язкового резерву встановлюється НБУ щомісячно.  Банк 

зобов’язаний підтримувати цю суму як середньомісячній залишок.  Середня сума 

обов’язкового резерву, яка підтримувалась Банком протягом грудня, була вищою за 
182,868 тисяч гривень, встановленою НБУ. 
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Грошові кошти та їхні еквіваленти для цілей звіту про рух грошових коштів представлені 

таким чином: 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 
 

   

Грошові кошти та рахунки у Національному банку України 510,461  467,081 

Кошти в банках країн ОЕСР  141,219  77,661 

    
 651,680  544,742 

    
За вирахуванням мінімального обов’язкового резерву 

у Національному банку України (111,504)  (105,425) 

    

За вирахуванням коштів, обмежених у використанні за 
операціями з пластиковими картками (Примітка 16) (85,977)  (39,096) 

    
Всього грошових коштів та їхніх еквівалентів 454,199  400,221 

 

 

15. БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ 

 

Банківські метали представлені таким чином: 

 
 31 грудня 

2008 року 
 31 грудня 

2007 року 

    

Золото  87,165  24,721 

Срібло  -  1 

    

Всього банківські металів 87,165  24,722 

 

 

16. КОШТИ В БАНКАХ 
 

Кошти в банках становлять: 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

(скориговано) 

    

Строкові депозити, розміщені в інших банках 719,397  1,176,645 

Кореспондентські рахунки в інших банках 578,346  271,399 

Кредити за угодами зворотнього РЕПО 3,945  - 

    

 1,301,688  1,448,044 

    

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення (1,954)  (1,990) 

    

Всього коштів в банках 1,299,734  1,446,054 

 

Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення за коштами в банках за 
роки, що закінчилися 31 грудня 2008 та 2007 років, представлена у Примітці 6. 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років кошти в банках включали нараховані проценти в 
сумі 7,203 тисячі гривень та 768 тисяч гривень, відповідно. 
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Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років Банк має кошти, розміщені у восьми та п’яти 

банках на загальну суму 1,018,462 тисячі гривень та 981,305 тисяч гривень відповідно, 

сума кожних з яких перевищує 10% капіталу Банку. 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років максимальний кредитний ризик за коштами в 

банках складав 1,299,734 тисячі гривень та 1,446,054 тисячі гривень відповідно. 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років кошти в банках включали гарантійні депозити під 

забезпечення операцій Банку з пластиковими картками на суму 85,977 тисяч гривень та 

39,096 тисяч гривень, відповідно. 
 

 

17. ПОЗИКИ, НАДАНІ КЛІЄНТАМ 

 
Позики, надані клієнтам, представлені наступним чином: 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Надані позики 9,414,280  4,817,921 

Позики за угодами зворотнього РЕПО 30,366  80,900 

    

 9,444,646  4,898,821 

    

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення (1,051,571)  (192,410) 

    

Всього позик, наданих клієнтам 8,393,075  4,706,411 

 

Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення за роки, що закінчилися  

31 грудня 2008 та 2007 років, представлена у Примітці 6. 
 

У таблиці нижче наведено суми позик, забезпечених заставою, а не справедлива вартість 

застави: 

 
 

 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Позики, забезпечені нерухомим майном або майновими 

правами на нього 5,009,839  2,231,258 

Позики, забезпечені обладнанням та іншим рухомим майном 1,834,138  980,435 
Позики, забезпечені земельними ділянками 972,296  264,237 

Позики, забезпечені грошовими коштами або гарантіями 

уряду України 556,719  633,010 

Позики, забезпечені іншими активами 530,286  175,963 

Позики, забезпечені акціями інших компаній 303,067  154,062 

Незабезпечені позики 238,301  459,856 

    

 9,444,646  4,898,821 

    

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення (1,051,571)  (192,410) 

    

Всього позик, наданих клієнтам 8,393,075  4,706,411 
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 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

Аналіз за секторами економіки:    

Фізичні особи 3,722,230  1,429,665 

Торгівля 1,419,080  783,813 

Сільське господарство та харчова промисловість 901,470  388,212 

Послуги 886,030  337,843 

Обробна промисловість 666,152  382,090 

Будівництво 582,723  450,303 

Операції з нерухомим майном 461,167  324,907 

Гірничодобувна промисловість та металургія 278,252  374,198 

Фінансовий сектор 271,938  304,310 

Транспорт та зв’язок 217,861  57,705 

Інші 37,743  65,775 

    

 9,444,646  4,898,821 

    

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення (1,051,571)  (192,410) 

    

Всього позик, наданих клієнтам 8,393,075  4,706,411 

 

Позики фізичним особам включають такі продукти: 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Іпотечні кредити  2,361,874  766,981 

Авто кредити 614,808  220,275 

Інші кредити, забезпечені нерухомістю 306,958  112,054 

Кредити, забезпечені рухомим майном 190,048  78,740 

Кредити, забезпечені депозитами 68,931  70,776 

Кредити учасникам малого та середнього бізнесу 63,026  41,666 

Карткові овердрафти 61,749  25,709 

Споживчі кредити 12,661  43,962 

Без забезпечення 4,905  33,712 

Інші 37,270  35,790 

    

 3,722,230  1,429,665 

    

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення (356,657)  (28,068) 

    

Всього позик, наданих фізичним особам 3,365,573  1,401,597 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років нараховані проценти, що включаються в позики, 
надані клієнтам, становили 154,816 тисяч гривень та 39,280 тисяч гривень, відповідно. 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років Банк надав позики двадцяти та семи групам 
клієнтів на загальну суму 3,807,172 тисячі гривень та 936,758 тисяч гривень, відповідно, 

кожна з яких перевищувала 10% капіталу Банку. 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років до складу позик, наданих клієнтам, включені 
позики в сумі 3,845,433 тисячі гривень і 591,771 тисяча гривень відповідно, які мали 

індивідуальні ознаки знецінення.  Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років такі позики були 

забезпечені заставою із справедливою вартістю 1,808,929 тисяч гривень та 160,885 тисяч 
гривень, відповідно. 
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Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років максимальний кредитний ризик по позикам, 

наданим клієнтам, складав 8,393,075 тисяч гривень та 4,706,411 тисяч гривень, відповідно.  

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років максимальний кредитний ризик по кредитним 
зобов’язанням кредитних ліній та овердрафтів клієнтів складав 1,401,093 тисячі гривень та 

1,186,364 тисячі гривень, відповідно. 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років іпотечні позики, надані клієнтам, у сумі  

55,638 тисяч гривень та 56,256 тисяч гривень, відповідно, виступили забезпеченням 

випущених Банком боргових цінних паперів (Примітка 25). 
 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років дев’ять та три позики, надані клієнтам, у сумі  

557,253 тисячі гривень та 58,720 тисяч гривень, відповідно, виступили забезпеченням по 

коштам, отриманим від інших банків (Примітка 23). 
 

Станом на 31 грудня 2008 року п’ятнадцять позик, наданих клієнтам, у сумі  

1,026,597 тисяч гривень виступали забезпеченням по позикам, отриманим від 
Національного банку України (Примітка 22). 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років позики, надані клієнтам, у сумі 49,747 тисяч 
гривень та 58,200 тисяч гривень, відповідно, були забезпечені заставним майном кінцевих 

акціонерів Банку. 

 

Балансова вартість позик за угодами зворотнього РЕПО та справедлива вартість переданих 
у заставу активів станом на 31 грудня 2008 та 2007 років, відповідно, представлені таким 

чином: 

 
 31 грудня 2008 року  31 грудня 2007 року 

 

Балансова 

вартість 

позик  

 Справедлива 

вартість 

застави 

 Балансова 

вартість 

позик  

 Справедлива 

вартість 

застави 

        

Боргові цінні папери українських 

компаній 30,366  30,366  80,900  80,900 

 

 
 

18. ІНВЕСТИЦІЇ, НАЯВНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ 

 

Інвестиції, наявні для продажу, представлені таким чином: 
 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Боргові цінні папери 672,127  567,857 

Акції, наявні для продажу 24,334  18,478 

    

 696,461  586,335 

    

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення (163,299)  (276) 

    

Всього інвестицій, наявні для продажу, нетто 533,162  586,059 
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Номінальна 

процентна 

ставка  

31 грудня 

2008 року 

Номінальна 

процентна 

ставка  

31 грудня 

2007 року 

%  %  

Боргові цінні папери, наявні для продажу:     

Боргові цінні папери банків 12.07 283,935 12.50 225,857 

Боргові цінні папери будівельних компаній 14.00 218,343 25.91 176,084 

Боргові цінні папери інших компаній 14.01 169,849 11.40 165,916 
     

  672,127  567,857  

За вирахуванням резерву на покриття збитків 

від знецінення  (161,499)  - 
     

Всього боргових цінних паперів, наявних 

для продажу  510,628  567,857  
 

 

 

 
Частка, 

% 

31 грудня 

2008 року 

Частка, 

% 

31 грудня 

2007 року 

Акції, наявні для продажу:     

ВАТ трест „Київміськбуд-1” імені М.П.Загороднього 1.00 20,910 1.00 15,050 

ЗАТ „Українська міжбанківська валютна біржа” 5.00 1,800 5.00 1,800 

ВАТ „Українська національна розрахункова картка” 9.00 1,300 9.29 1,300 

ЗАТ „Перше всеукраїнське бюро кредитних історій” 6.00 250 6.00 250 

Інші  74  78 

     
  24,334  18,478 

За вирахуванням резерву на покриття 

збитків від знецінення  (1,800)   (276) 

     
Всього акцій, наявних для продажу  22,534  18,202 

Всього інвестицій, наявних для продажу, нетто  533,162  586,059  

 

Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення за роки, що закінчилися  
31 грудня 2008 та 2007 років, представлена у Примітці 6. 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років інвестиції, наявні для продажу, включали 
нараховані процентні доходи за борговими цінними паперами, наявними для продажу, в 

розмірі 6,599 тисяч гривень та 4,824 тисячі гривень, відповідно. 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років боргові цінні папери, наявні для продажу, включали 

випущені облігації ТОВ „Українська інвестиційно-інжинірингова компанія”, ТОВ „ВАНТ”, 

ТОВ „Житломаркет КМБ-1”, ТОВ „Торгова компанія „Дека”, ТОВ „Фундація „Якісне 

житло” на фінансування будівництва нерухомості в розмірі 218,343 тисячі гривень та 
176,084 тисячі гривень, відповідно.  Банк фінансує проекти будівництва за ефективною 

ставкою 14% та 26% на 31 грудня 2008 та 2007 років, відповідно. 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років облігації місцевих рад вартістю 24,585 тисяч 

гривень та нуль гривень, відповідно, виступали забезпеченням позик, отриманих від 

Національного банку України (Примітка 22). 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років цінні папери банків та інших компаній у сумі  

9,780 тисяч гривень та 95,395 тисяч гривень, відповідно, виступали забезпеченням за 

угодами РЕПО з банками (Примітка 23). 
 

Станом на 31 грудня 2008 боргові цінні папери інших компаній у сумі 11,117 тисяч 

гривень виступали забезпеченням за угодами РЕПО з клієнтами (Примітка 24).   
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19. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

 
 Будівлі  

та інша 

нерухомість 

 Меблі  

та  

обладнання 

 Незавершене 

будівництво 

 Всього 

За первісною/ 

переоціненою вартістю        

        
31 грудня 2006 року 204,738  100,980  147,001  452,719 

        
Надходження  9,337  11,850  210,537  231,724 

Збільшення вартості в результаті 

переоцінки 107,237  -  54,717  161,954 

Переміщення  63,018  44,259  (107,277)  - 
Вибуття  -  (3,967)  -  (3,967) 

Переміщення до інвестиційної 

нерухомості  (2,620)  -  -  (2,620) 

        
31 грудня 2007 року 381,710  153,122  304,978  839,810 

        
Надходження 2,772  30,436  196,507  229,715 

Зменшення вартості в результаті 

переоцінки (127,293)  -  (47,636)  (174,929) 

Переміщення 213,666  70,201  (283,867)  - 

Вибуття -  (8,240)  -  (8,240) 

Переміщення з інвестиційної 

нерухомості 1,234  -  -  1,234 

        
31 грудня 2008 року 472,089  245,519  169,982  887,590 

        
Накопичена амортизація        

        
31 грудня 2006 року -  44,448  -  44,448 

        
Нарахування за рік 4,573  20,530  -  25,103 

Списання при переоцінці (4,573)  -  -  (4,573) 

Списання при вибутті -  (3,558)  -  (3,558) 

        
31 грудня 2007 року -  61,420  -  61,420 

        
Нарахування за рік 7,343  44,075  -  51,418 

Списання при переоцінці (7,343)  -  -  (7,343) 

Списання при вибутті -  (7,326)  -  (7,326) 

        
31 грудня 2008 року -  98,169  -  98,169 

        
Чиста балансова вартість        

        
31 грудня 2008 року 472,089  147,350  169,982  789,421 

        31 грудня 2007 року 381,710  91,702  304,978  778,390 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років основні засоби включали повністю амортизоване 

обладнання у сумі 28,024 тисячі гривень та 15,723 тисячі гривень, відповідно. 
 

Станом на 31 грудня 2008 року будівлі, якими володіє Банк, були переоцінені за ринковими 

цінами відповідно до висновку незалежного оцінювача, підготовленого станом на  
31 грудня 2008 року.  При оцінці використовувались наступні методи визначення 

справедливої вартості будівель та офісних приміщень: метод капіталізації доходу та 

порівняльний метод стосовно будівель та офісних приміщень.  Для визначення кінцевої 

вартості результатам, отриманим з допомогою двох підходів, були присвоєні різні 
коефіцієнти, в залежності від того, наскільки використання того чи іншого підходу 

відповідало наступним характеристикам: достовірність і достатність інформації, специфіка 

оцінюваного майна та інше. 



 

36 

 

 
 

У випадку, якщо будівлі обліковувалися б по історичній вартості з врахуванням інфляції за 

вирахуванням накопиченої амортизації і ефекту знецінення, їх балансова вартість станом на  

31 грудня 2008 та 2007 років становила б 298,067 тисяч гривень і 130,426 тисяч гривень, 

відповідно.  Якби будівлі, не введені в експлуатацію, відображалися б за собівартістю, їх 
балансова вартість станом на 31 грудня 2008 та 2007 років була б визнана у сумі 116,307 тисяч 

гривень та 187,869 тисяч гривень, відповідно. 
 

Станом на 31 грудня 2008 року основні засоби вартістю 170,787 тисяч гривень виступали в 
якості забезпечення позик, отриманих від Національного банку України (Примітка 22). 
 
 

20. ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ 
 

 

Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2008 року 

 Рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2007 року 

За справедливою вартістю    

    
На початок періоду 17,031  9,241 

Переведено (до)/з основних засобів (1,234)  2,620 

Зміна справедливої вартості (2,010)  5,170 

    
Чиста балансова вартість 13,787  17,031 

 

До складу доходів від операційної оренди за роки, що закінчилися 31 грудня 2008 та 2007 
років, включені доходи від оренди інвестиційної нерухомості у розмірі 1,400 тисяч гривень 

та 1,168 тисяч гривень, відповідно.  
 

Операційні витрати від інвестиційної нерухомості, яка принесла доходи від оренди 
протягом років, що закінчилися 31 грудня 2008 та 2007 років, склали 334 тисячі гривень та  

352 тисячі гривень, відповідно.  
 
 

21. ІНШІ АКТИВИ 
 

Інші активи представлені таким чином: 
 

 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Деривативи (своп) 54,183  - 

Справедлива вартість договорів спот 10,447  - 

Нематеріальні активи 6,563  2,528 

Передоплати та інша дебіторська заборгованість 5,312  2,241 

Передоплати за нерухомість 4,302  30,392 

Передоплата за інші активи 4,179  2,919 

Передплачені витрати  4,175  1,527 

Інші нараховані доходи  3,344  4,580 

Аванси за канцтовари та інші матеріали 1,812  1,319 

Інші активи 890  79 

    

 95,207  45,585 

За вирахування резерву на покриття збитків від знецінення 

інших активів (4,013)  (1,631) 

    

Всього інших активів 91,194  43,954 
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Інформація про зміни в резервах на покриття збитків від знецінення інших активів за роки, 

що закінчилися 31 грудня 2008 та 2007 років, наведена у Примітці 6. 

 

Нематеріальні активи включають програмне забезпечення, патенти і ліцензії і представлені 
наступним чином: 

 
 Нематеріальні 

активи,  

Всього 

  

За первісною вартістю  

  

31 грудня 2006 року 2,566 

  

Придбання 2,017 

Переміщення - 

Вибуття (2) 

  

31 грудня 2007 року 4,581 

  

Придбання 5,399 

Переміщення - 

Вибуття - 

  

31 грудня 2008 року 9,980 
 

 

  

Накопичена амортизація  

  

31 грудня 2006 року 1,640 

  

Нарахування за рік 415 

Списано при вибутті (2) 

  

31 грудня 2007 року 2,053 

  

Нарахування за рік 1,364 

Списано при вибутті - 

  

31 грудня 2008 року 3,417 

  

Залишкова балансова вартість  

  

31 грудня 2008 року 6,563 

  
31 грудня 2007 року 2,528 
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22. ПОЗИКИ, ОТРИМАНІ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

 

Позики, отримані від Національного банку України включають: 

 

 

Валюта Термін 

погашення 

 

Процентна 

ставка 

% 

31 грудня 

2008 року 

     

Короткостроковий кредит рефінансування Гривня 26 жовтня 2009 15.00% 1,000,000 

Короткостроковий кредит рефінансування Гривня 15 червня 2009 16.50% 108,000 

Короткостроковий кредит рефінансування Гривня 22 вересня 2009 16.50% 108,000 

Короткостроковий кредит рефінансування Гривня 8 квітня 2009 17.00% 12,500 

     

    1,228,500 

     

Короткостроковий стабілізаційний кредит Гривня 18 вересня 2009 18.00% 255,691 

     
Всього позик, отриманих від 

Національного банку України    1,484,191 

 

Станом на 31 грудня 2008 року позики, отримані від Національного банку України, 
включали нараховані процентні витрати в сумі 191 тисяча гривень. 

 

Позики від Національного банку України були отримані з метою рефінансування та 

стабілізації ліквідності Банку (Примітка 32). 
 

Станом на 31 грудня 2008 року позики, отримані від Національного банку України, були 

забезпечені наступними активами та капіталом Банку (за номінальною вартістю): 
 

 Примітка 31 грудня  

2008 року 
   
Позики, надані клієнтам 17 1,026,597 

Акції Банку, що належать іншим компаніям  460,567   

Основні засоби 19 170,787 

Облігації місцевих рад 18 24,585 

   
Всього вартість активів та капіталу, що надані в забезпечення  1,682,536 

 

 

23. КОШТИ БАНКІВ 

 
Кошти банків представлені таким чином: 

 

 

31 грудня 
2008 року 

 31 грудня 
2007 року 

(скориговано) 
    

Кореспондентські рахунки  590,469  217,100 

Строкові депозити  388,522  553,343 

Позики за угодами РЕПО 9,780  95,395 

    

Всього коштів банків 988,771  865,838 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років кошти банків включали нараховані процентні 

витрати в сумі 533 тисячі гривень та 308 тисяч гривень, відповідно. 
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Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років кошти банків включали позики за угодами РЕПО в 

сумі 9,780 тисяч гривень та 95,395 тисяч гривень, відповідно, що були забезпечені 

облігаціями українських компаній з балансовою вартістю у сумі 9,780 тисяч гривень та 

95,395 тисяч гривень, що відповідає їх справедливій вартості (Примітка 18).  
 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років кошти банків в розмірі 835,908 тисяч гривень 

(85%) та 695,506 тисяч гривень (80%), відповідно, були залучені у десяти банків, що являє 
собою значну концентрацію.  

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років дев’ять та три позики клієнтам у сумі 
557,253 тисячі гривень та 58,720 тисяч гривень, відповідно, виступили забезпеченням по 

коштам, отриманим від інших банків (Примітка 17). 

 

Кредитна угода з Державним експортно-імпортним банком України передбачає, що Банк 
повинен виконувати певні фінансові умови і критерії.  Станом на 31 грудня 2008 року Банк 

не дотримався певних фінансових умов та критеріїв, зазначених в кредитній угоді.  

У разі недотримання фінансових умов і критеріїв запозичені кошти можуть бути відкликані 
до настання строку погашення.  Таким чином, позика представлена як поточне зобов’язання  

в аналізі ліквідності, що розкривається станом на 31 грудня 2008 року (Примітка 38). 
 
 

24. РАХУНКИ КЛІЄНТІВ 
 
Рахунки клієнтів включають: 
 

 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Строкові депозити 6,656,555  3,880,466 

Рахунки до запитання 1,366,917  1,356,873 

Позики за угодами РЕПО 11,117  - 

    

Всього рахунків клієнтів 8,034,589  5,237,339 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років рахунки клієнтів включали нараховані процентні 
витрати в сумі 200,643 тисячі гривень та 89,708 тисяч гривень, відповідно. 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років рахунки клієнтів в сумі 14,066 тисяч гривень та  

40,320 тисяч гривень, відповідно, виступали забезпеченням під видані гарантії та 
акредитиви. 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років рахунки клієнтів у сумі 1,600,617 тисяч гривень 
(20%) та 1,411,643 тисяч гривень (27%), відповідно, були залучені у двадцяти клієнтів, що 

являє собою значну концентрацію. 

 
Станом на 31 грудня 2008 року кошти суб’єктів господарювання включали позики за 

угодами РЕПО в сумі 11,117 тисяч гривень, що були забезпечені облігаціями українських 

компаній з балансовою вартістю в сумі 11,117 тисяч гривень, що відповідає їх 

справедливій вартості (Примітка 18). 
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 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

Аналіз за секторами економіки:    

Фізичні особи 5,660,462  3,124,175 

Транспорт та зв’язок  521,899  301,167 

Інші послуги 400,532  448,360 

Торгівля 389,097  356,877 

Будівництво 246,027  208,281 

Страхування 223,079  196,676 

Енергетика 163,333  31,581 

Фінансовий сектор 120,221  169,366 

Обробна промисловість 104,291  272,352 

Гірничодобувна та металургійна промисловість 102,893  20,755 

Сільське господарство та харчова промисловість  101,512  59,933 

Інші галузі 1,243  47,816 

    

Всього рахунків клієнтів 8,034,589  5,237,339 

 
 
 

 

25. ВИПУЩЕНІ БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ  
 

Випущені боргові цінні папери представлені таким чином: 

 
  Погашення 

 

Дата оферти Річна 

купонна 

ставка 

% 

31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

        

 Облігації (серія „С”)  30 липня 2012 року  3 серпня 2009 року 12.00  132,680  248,738 

 Облігації (серія „А”)  14 червня 2011 року 16 липня 2009 року 16.00 64,340  94,658 

 Облігації, забезпечені 

іпотечними 

позиками (серія „В”)  25 лютого 2010 року - 10.50 14,544  24,832 

Облігації  (серія „D”)  18 вересня 2012 року 

22 вересня  

2009 року 16.00 6,126  19,144 

        

Всього випущених 

боргових цінних 

паперів    

 

 217,690  387,372 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років випущені боргові цінні папери включали 

нараховані процентні витрати в сумі 4,782 тисячі гривень та 7,280 тисячі гривень 
відповідно. 

 

Боргові цінні папери (серії „A”, „C”, „D”) мають можливість щодо дострокового 

погашення. 
 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років іпотечні позики, надані клієнтам, у сумі  

55,638 тисяч гривень та 56,256 тисяч гривень, відповідно, виступили забезпеченням 
випущених Банком боргових цінних паперів (Примітка 17). 
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26. ІНШІ ЗАПОЗИЧЕНІ КОШТИ 

 

Інші запозичені кошти представлені таким чином: 
 

 
Валюта Термін  

погашення  

Процентна  

ставка, % 
31 грудня 

2008 року 

   31 грудня 

2007 року 

Синдикований кредит 

Standard Bank London LTD 

Долари 

США 4 серпня 2009 LIBOR + 3.25% 176,273  - 

Rabobank International 

Долари 
США 30 вересня 2013 LIBOR+ 1.6 % 30,092  - 

ING Bank 

Долари 

США 10 червня 2012 EURIBOR + 1.35% 26,266  23,416 

NLB InterFinanz Praha 

Долари 

США 26 жовтня 2010 LIBOR+ 4.35% 3,416  3,421 

Atlantic Forfaitierungs AG 

Долари 

США 3 грудня 2010 LIBOR+ 4.50% 2,408  2,373 

Standard Bank London LTD 

Долари 

США 12 червня 2008 LIBOR + 2.70% -  231,244 

Standard Bank London LTD 

Долари 

США 15 грудня 2008 LIBOR + 3.20% -  99,767 

Cargill Financial Service 

International Inc 

Долари 

США 9 червня 2008 6.90% -  29,427 

       

Всього інших запозичених 

коштів    238,455  389,648 

 

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років інші запозичені кошти включали нараховані 
процентні витрати в сумі 1,351 тисяча гривень та 2,048 тисяч гривень, відповідно.  

 

Кредитна угода з Standard Bank London LTD передбачає, що Банк повинен виконувати 
певні фінансові умови та критерії. Станом на 31 грудня 2008 року Банк не дотримався 

певних фінансових умов, які зазначені в кредитній угоді, а саме: адекватності капіталу та 

достатності акціонерного капіталу. У випадку недотримання фінансових умов та критеріїв 

запозичені кошти можуть бути відкликані до настання строку погашення. Тому, позика 
представлена як поточне зобов’язання в аналізі ризику ліквідності станом на 

31 грудня 2008 року (Примітка 38). 

 
Банк залучив кошти від Atlantic Forfaitierungs AG,  NLB InterFinanz Praha та ING Bank з 

метою фінансування імпортних контрактів клієнтів. 

 
Проценти по кредитам, отриманим від Standard Bank London LTD, нараховуються та 

капіталізуються щомісячно та виплачуються у відповідності з графіком виплат, обраним 

Банком відповідно до умов кредитної угоди.  Проценти по кредитам, отриманим від NLB 

InterFinanz Praha s.r.o., Atlantic Forfaitierungs AG , ING Bank N.V., Rabobank International 
нараховуються та капіталізуються щомісячно, виплачуються кожні півроку.  
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27. ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Інші зобов’язання включають: 
 

 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

(скориговано) 

    

Резерви під гарантії та інші зобов’язання 42,389  7,097 

Резерв під невикористані відпустки 17,606  9,195 
Відстрочений дохід  7,509  2,279 

Кредиторська заборгованість перед Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб 5,219  2,706 

Кредиторська заборгованість за оренду 1,310  1,266 

Послуги зв’язку 1,249  812 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 873  680 

Заборгованість з придбання  активів 536  3,704 

Податки, крім податку на прибуток 396  409 

Нарахована заробітна плата 368  44 

Дивіденди  109  115 

Деривативи (своп) -  5,633 
Інші  1,903  1,387 

    

Всього інші зобов’язання  79,467  35,327 

 

Інформація про зміни в резервах під гарантії та інші зобов’язання за роки, що закінчилися  

31 грудня 2008 та 2007 років, наведена у Примітці 6. 

 
 

28. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ 

 
Субординований борг представлений таким чином: 

 
 Валюта  Термін  

погашення  

 

Процентна 

ставка 

% 

31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

Субординований борг від 
ТОВ „Інвестенерго” Гривня 

30 серпня 
2011 року 12.00 50,508  50,510 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років субординований борг включав нараховані 

процентні витрати в сумі 508 тисяч гривень та 510 тисяч гривень, відповідно. 

 

У випадку банкрутства або ліквідації Банку погашення даного боргу виконується після 
виконання зобов’язань Банку перед всіма іншими кредиторами. 
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29. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ ТА ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД 

 

Акціонерний капітал представлений таким чином: 

 
 31 грудня 2008 року  31 грудня 2007 року 

 Кількість 

акцій 

 Сума  Кількість 

акцій 

 Сума  

        

Усього простих акцій 

заявлених, випущених 

та сплачених 699,523,000  699,523  499,523,000  499,523 

Усього привілейованих 

акцій заявлених, 

випущених та сплачених 477,000  477  477,000  477 
Вплив гіперінфляції на 

внески до 31 грудня 

2000 року (Примітка 2) -  12,835  -  12,835 

        

Всього акціонерного 

капіталу 700,000,000  712,835  500,000,000  512,835 

 

 

В таблиці, наведеній нижче, показана зміна кількості акцій в обігу за роки, що закінчилися  

31 грудня 2008 та 2007 років: 
 
 Прості 

акції, 

тисяч акцій 

 Привілейова

ні акції, 

тисяч акцій 
    

31 грудня 2006 року 299,523  477 

Випуск акцій 200,000  - 

    
31 грудня 2007 року 499,523  477 

Випуск акцій 200,000  - 

    

31 грудня 2008 року 699,523  477 

 
Усі прости акції наділяють рівними правами участі у загальних зборах акціонерів, 

отримання дивідендів та основної суми. Усі акції мають номінальну вартість 1 гривня.      

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років емісійний дохід становив 136,733 тисячі гривень та 

69,404 тисячі гривень, відповідно. 

 

Резерви Банку, які підлягають розподілу серед акціонерів, обмежені сумою його резервів, 
відображених у звітності, складеної у відповідності до П(с)БО. 

 

 

30. ФІНАНСОВІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

У звичайних умовах бізнесу Банк використовує фінансові інструменти із позабалансовими 
ризиками для задоволення потреб клієнтів Банку. Дані інструменти несуть у собі кредитні 

ризики різного ступеня, які не відображаються у балансі. 

 

Максимальна сума можливих кредитних збитків Банку у результаті виникнення умовних 
зобов’язань і зобов’язань з надання кредитів у випадку невиконання зобов’язань іншою 

стороною, коли зустрічні вимоги, застава або забезпечення виявляються знеціненими, 

визначається контрактними сумами цих інструментів. 
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Для позабалансових зобов’язань Банк використовує ту саму методику кредитного 

контролю та управління ризиками, що й для операцій, відображених на балансі. 

 

Резерв на покриття збитків від фінансових та умовних зобов’язань складав  
42,389 тисяч гривень та 7,097 тисяч гривень станом на 31 грудня 2008 та 2007 років, 

відповідно (Примітки 6, 27). 

 
Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років номінальні, або суми згідно з контрактами, та 

суми, зважені з урахуванням ризику, були такими: 

 
 31 грудня 2008 року  31 грудня 2007 року 

 Номінальна  

сума 

 Сума, зважена 

з урахуванням 

ризику  

Номінальна  

сума 

 Сума, зважена 

з урахуванням 

ризику 

        

Умовні зобов’язання та 

зобов’язання з надання 

кредитів        

Видані гарантії та інші аналогічні 

зобов’язання 132,866  64,988  183,510  143,190 

Акредитиви та інші умовні 

зобов’язання, що відносяться до 
розрахункових операцій 161,045  80,523  97,052  48,526 

Зобов’язання з надання кредитів 

та за невикористаними 

кредитними лініями:  1,406,449  -  1,189,140  - 

- відкличні зобов’язання з 

терміном погашення більше 

одного року 245,070  -  107,346  - 

- відкличні зобов’язання з 

терміном погашення менше 

одного року та відкличні 

зобов’язання 1,156,023  -  1,079,018  - 
- кредитні зобов’язання перед 

банками та невикористані 

кредитні лінії 5,356  -  2,776  - 

        

Всього умовних та кредитних 

зобов’язань 1,700,360  145,511  1,469,702  191,716 

 

 

Зобов’язання з операційної оренди – Для угод, по яким Банк виступає лізингоотримувачем, 
майбутні мінімальні орендні платежі Банку за угодами операційної оренди, які не можна 

розірвати, представлені наступним чином: 

 
 31 грудня 

2008 року 

 31 грудня 

2007 року 

    

До одного року 2,556  3,830 

Від одного до п’яти років 6,216  4,873 

Більше п’яти років 14  2,611 

    

Всього зобов’язання з операційної оренди 8,786  11,314 

 



 

45 

 

 
 

Фідуціарна діяльність – У нормальних умовах свого бізнесу Банк укладає угоди зі своїми 

клієнтами з обмеженим правом прийняття рішень стосовно управління їхніми активами у 

відповідності зі спеціальними критеріями, встановленими клієнтами.  Банк може нести 

відповідальність за збитки, спричинені грубою недбалістю або навмисним порушенням 
зобов’язань з боку самого Банку, до тих пір, поки такі кошти або цінні папери не будуть 

повернуті клієнту.  Максимально можливий фінансовий ризик Банку у будь-який момент 

дорівнює сумі коштів клієнтів плюс/мінус будь-який нереалізований дохід/збиток по 
позиції клієнта.  На думку керівництва, станом на 31 грудня 2008 та 2007 років 

максимально можливий фінансовий ризик щодо цінних паперів, прийнятих Банком від 

імені своїх клієнтів, не перевищує 17,032 тисячі гривень та 17,032 тисячі гривень, 
відповідно.  
 

Судові позови – Час від часу в процесі діяльності Банку клієнти та контрагенти висувають 

до нього претензії.  Керівництво вважає, що в результаті їхнього розгляду Банк не понесе 

істотних збитків і, відповідно, додатково резерви у фінансовій звітності не створювалися. 
 

Банк може отримувати претензії від фізичних осіб з приводу певних комісій, які 

знімаються за обслуговування кредитних договорів.  НБУ випустив інструкцію, яка 
вимагає від банків розкривати інформацію стосовно ефективних процентних ставок, за 

якими надаються кредити фізичних особам.  Керівництво Банку вважає, що такі претензії 

не будуть мати негативних наслідків для Банку і знаходяться в процесі встановлення 
процедур розкриття додаткової інформації в кредитних угодах у відповідності до вимог 

НБУ. 
 

Оподаткування – Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, 

й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, 

а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, 
за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо 

податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва 

економічної діяльності Банку, ймовірно, що Банк змушений буде сплатити додаткові 
податки, штрафи та пені.  Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових 

інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.  

На думку керівництва, Банк сплатив усі податки, тому фінансова звітність не містить 

резервів під податкові збитки.  Податкові звіти можуть переглядатися відповідними 
податковими органами протягом трьох років. 
 

Пенсії та пенсійні плани – Відповідно до чинного законодавства працівники отримують 

пенсію від відповідних державних органів України.  У березні 2003 року Банк почав 

забезпечувати своїх працівників додатковим пенсійним забезпеченням через 
ТОВ „Народний пенсійний фонд „Україна” (який пізніше змінив назву на 

ТОВ „Адміністратор пенсійних фондів „Україна-Сервіс”).  Протягом  2008 та 2007 років 

сума виплат Банком до цього пенсійного фонду склала 11,415 тисяч гривень та 5,225 тисяч 
гривень, відповідно.  Працівники мають право отримувати пенсію в сумі таких 

накопичених виплат. 
 

Нестабільність на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України 
– Протягом останніх місяців економіки багатьох країн відчули нестабільність на ринках 

капіталу та кредитних ринках.  Ціла низка великих світових фінансових установ 
збанкрутувала, була викуплена іншими фінансовими установами та/або одержала фінансову 

підтримку урядів.  Внаслідок ситуації, яка склалася на ринках капіталу та кредитних ринках 

в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів 
українським Урядом і Національним банком України, на дату затвердження даної 

фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності, які впливають на 

доступність та вартість кредитних коштів для Банку та для його контрагентів.  Стан 

економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що 
активи Банку не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної 

діяльності, що вплине на результати його діяльності. 



 

46 

 

 
 

Економічне середовище – Банк здійснює свою основну діяльність на території України.  

Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть 

швидко змінюватися.  Подальший економічний розвиток  залежить  від спектру ефективних 

заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза 
зоною впливу Банку.  Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського 

Уряду може мати вплив на повернення активів Банку, а також на здатність Банку 

обслуговувати та сплачувати заборгованості згідно строків погашення.  
 

Керівництво Банка провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації 

визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Банк ще досі знаходиться 
під впливом нестабільності, вказаної вище.  
 

Знецінення національної валюти – Національна валюта – українська гривня („грн”) –

знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами.  Офіційні обмінні курси, які 
встановлюються Національним банком України, для грн./долар США та грн./Євро 

зменшилися з 5.05 та 7.4195 станом на 31 грудня 2007 року до 7.7 та 10.8555 станом на 

31 грудня 2008 року, відповідно. 
 

Банківський сектор – Кредитна криза та знецінення гривні у порівнянні з основними 

світовими валютами суттєво вплинули на банківський сектор в Україні.  У якості 

стабілізаційного заходу у жовтні 2008 року Національний банк України обмежив вільне 
(дострокове) зняття грошових депозитів в українських банках.  Також протягом листопада 

2008 року – лютого 2009 року банкам було надано суттєве рефінансування у гривнях.  

Розширення кредитування юридичних та фізичних осіб було у більшій частині зупинено.  
Банки в Україні стикаються з підвищеним рівнем резервів по кредитних операціях, 

зменшенням депозитів фізичних та юридичних осіб та загостренням проблем з ліквідністю. 
 

Відповідність регулятивним вимогам – Банківський сектор України регулюється 
Національним банком України.  Всі комерційні банки зобов’язані дотримуватись 

спеціальних фінансових нормативів та вимог, встановлених НБУ.  У випадку невиконання 

нормативів чи вимог до Банку можуть бути застосовані спеціальні штрафи та санкції з боку 
НБУ. 
 

Ступінь повернення фінансових активів – Внаслідок ситуації, яка склалась на ринках 

капіталу та кредитних міжнародних ринках, а також як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть 

бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Банку. 
 

Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності фінансових та 

інших заходів, які знаходяться поза зоною контролю Банку, спрямованих різними країнами 

на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки.  Ступінь повернення 

фінансових активів Банку визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на 
дату балансу.  На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на 

сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 
 
 

31. СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

З жовтня 2008 року на фінансовий стан Банку значно вплинула проблема ліквідності. Банк 
зіткнувся з істотним відтоком коштів  клієнтів та погіршенням якості процентних активів і 

обслуговування кредитів.  Це призвело до суттєвих  негативних розривів між 

операційними активами та зобов’язаннями, а також невідповідності короткострокових та 
довгострокових термінів погашення.  Крім цього, це супроводжувалось швидким 

розвитком кризи у фінансовому секторі як України, так й всього світу (Примітка 30). 

Приймаючи до уваги той  факт, що Банк не міг отримати додаткову підтримку від своїх 

акціонерів, здатність Банку здійснювати обслуговування розрахунків з клієнтами у 
результаті виявилась обмеженою через відсутність грошових коштів наприкінці 2008 року.  

Національний банк України надав Банку кредити рефінансування та стабілізації з метою 

підтримки ліквідності Банку. 
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У зв’язку з подальшим погіршенням фінансового стану, Банк звернувся до НБУ з 

проханням надати фінансування для підтримки ліквідності Банку після дати балансу.  

Відповідно за період з січня по травень 2009 року НБУ продовжив надавати Банку 

короткострокові стабілізаційні кредити на загальну суму 2,352,600 тисяч гривень. 
 

У березні 2009 на позачергових Загальних зборах учасників Банку було прийнято рішення 

щодо необхідності звернутися до українського Уряду із пропозицією в переважній участі 
держави в акціонерному капіталі Банку.  У червні, у відповідь на звернення акціонерів 

український Уряд узгодив взяти під контроль Банк шляхом отримання більшості в 

акціонерному капіталі в розмірі 81.6%.  У відповідності до чинних нормативно-правових 
актів українського Уряду, НБУ приймає рішення щодо введення Тимчасової адміністрації 

на період шести місяців з червня по грудень 2009 року (Примітка 32).  Згідно з 

Постановою НБУ на період дії Тимчасової адміністрації не розповсюджується тимчасове 

обмеження щодо зняття коштів з рахунків клієнтів. Тимчасова адміністрація визначає 
суму необхідної рекапіталізації та додаткової підтримки Уряду (Примітка 32). 

 

Тимчасова  адміністрація є обов’язковою умовою проведення рекапіталізації Банку 
українським Урядом. У відповідності до законодавства України Тимчасовий адміністратор 

має повне і виняткове право управляти та контролювати банківські операції, вживати 

будь-яких заходів щодо відновлення належного фінансового стану Банку.  Всі права та  
обов’язки Зборів акціонерів, Наглядової Ради і Правління переходять до Тимчасової  

адміністрації. Відповідно до українського законодавства Тимчасова  адміністрація має 

наступні повноваження: 

 

 продовжувати або припиняти будь-які операції Банку; 

 приймати рішення від імені  Правління та керівництва Банку; 

 розривати будь-які угоди за  участі Банку; 

 подавати позови до суду; 

 приймати рішення щодо реструктуризації позик, наданих клієнтам; 

 керувати обсягами, пріоритетністю та строками здійснення поточних платежів за 
фінансовими зобов’язаннями; 

 контролювати всі зовнішні платежі Банку и т.д. 
 

 

32. ПЛАНИ КЕРІВНИЦТВА ТА ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

 
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2008 року та за рік, який закінчився цією датою, 

була підготовлена, ґрунтуючись на тому, що Банк буде продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі в найближчому майбутньому.  Протягом 2008 року Банк зазнав 
чистого збитку у розмірі 572,423 тисяч гривень, кумулятивного негативного розриву 

ліквідності до 1 року у сумі 3,904,170 тисяч гривень (Примітка 38), невідповідності 

певним фінансовим умовам за кредитним зобов’язанням (Примітка 23, 26).  Ці обставини 

свідчать про наявність невизначеності щодо здатності Банку продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність станом на 31 грудня 2008 року не 

містить коригувань, які могли б бути потрібними у результаті такої невизначеності.  

Керівництво вважає, що підготовка даної фінансової звітності на основі безперервної 
діяльності, є обґрунтованою на основі заходів, розроблених для посилення фінансового 

стану, результатів діяльності та корпоративного управління Банку, а також виконання 

фінансових показників за кредитними зобов’язаннями і включає: 
 

 запровадження нових підходів щодо підтримання якості обслуговування 

заборгованості і зниження рівня прострочених та безнадійних позик, наданих 

клієнтам; 
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 реструктуризація заборгованості позичальників; 

 залучення депозитів від фізичних осіб; 

 залучення додаткових ресурсів від юридичних осіб; 

 посилення моніторингу корпоративних клієнтів; 

 реалізація заставного майна за безнадійними кредитами; 

 оптимізація портфелю цінних паперів банку; 

 мінімізація адміністративно-господарських витрат; 

 реструктуризація мережі філій банку; 

 покращення ліквідності Банку шляхом отримання кредитів рефінансування та 
стабілізації від НБУ; 

 отримання додаткового внеску у статутний капітал від українського Уряду.  

 
Керівництво вважає, що ці заходи зведуть до мінімуму сумніви відносно здатності Банку 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Плани Керівництва були 

реалізовані через наступні події після дати балансу: 

 

 Після 31 грудня 2008 року Банк отримав короткострокові (до 12 місяців) стабілізаційні 

позики від НБУ в сумі 2,352,600 тисяч гривень (Примітка 31); 

 Після 31 грудня 2008 року, у червні 2009 року, відповідно до урядової програми щодо 

рекапіталізації українських банків, Національній банк України ввів Тимчасову 

адміністрацію на період шести місяців з відповідними повноваженнями, зазначеними 

в Примітці 31; 

 Після 31 грудня 2008 року, в червні 2009 року Тимчасова адміністрація приймає 

рішення щодо випуску простих акцій в сумі 3,100,000 тисяч штук номінальною 

вартістю 3,100,000 тисяч гривень.  7 липня 2009 року український Уряд повністю 

викупив новий випуск акцій у сумі 3,100,000 тисяч гривень, шляхом внесення 
облігацій внутрішньої державної позики. 

 

Інші події після дати балансу: 

 
Після 31 грудня 2008 року, в червні 2009 року Банк змінює свою назву з Відкритого 

акціонерного товариства акціонерного банку „Укргазбанк” на Публічне акціонерне 

товариство акціонерний банк „Укргазбанк” згідно з вимогами українського законодавства 
та рішення Загальних зборів акціонерів від 29 травня 2009 року.  

 

 

33.  ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 
 
До зв’язаних сторін або операцій зі зв’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 
„Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін”, відносяться: 

(а) Сторони, які прямо або опосередковано, через одного чи більше посередників 

контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним 

контролем разом з Банком (включає материнські компанії, дочірні підприємства, та 
підприємства під загальним контролем); мають частку участі в Банку, яка надає їм 

змогу суттєво впливати на Банк; або мають спільний контроль над Банком; 

(б) Асоційовані компанії – підприємства, на які Банк має істотний вплив і які не є 

дочірніми підприємствами або спільними підприємствами інвестора; 

(в) Спільні підприємства, у яких Банк є контролюючим учасником; 

(г) Члени провідного управлінського персоналу Банку або його материнського 

підприємства; 
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(д) Близькі родичі особи, зазначеної в а); або г); 

(е) Компанії, що контролюються Банком, або на які здійснюють суттєвий вплив, або 
мають суттєвий процент голосів у них, прямо або непрямо, особи, зазначені в г); 

або д); 

(ж) Програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Банку, або будь-

якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Банку.  

При розгляді взаємовідносин кожної можливої зв’язаної сторони особлива увага надається 

змісту відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Банк мав такі операції зі зв’язаними 

сторонами станом на 31 грудня 2008 та 2007 років: 
 
 

 31 грудня 2008 року  31 грудня 2007 року 

 Залишки за 

операціями зі 

зв’язаними 

сторонами 

 Всього по 

категорії у 

відповідності 

зі статтями 

фінансової 

звітності  

Залишки за 

операціями зі 

зв’язаними 

сторонами 

 Всього по 

категорії у 

відповідності 

зі статтями 

фінансової 

звітності 

        
Позики, надані клієнтам 16,378  9,444,646  4,588  4,898,821 

- провідний управлінський персонал Банку 2,339    1,945   
- інші зв’язані сторони 14,039    2,643   

        
Резерв на покриття збитків від знецінення (1,766)  (1,051,571)  (152)  (192,410) 
- провідний управлінський персонал Банку (3)    (21)   
- інші зв’язані сторони (1,763)    (131)   

        
Рахунки клієнтів 23,411  8,034,589  20,509  5,237,339 

- акціонери 45    79   
- провідний управлінський персонал Банку 16,997    1,738   
- інші зв’язані сторони        6,369    18,692   

        
Інвестиції, наявні для продажу 3,100  533,162  31,357  586,059 
- інші зв’язані сторони 3,100    31,357   

        
Видані гарантії 4,697  132,866  2,702  183,510 
- провідний управлінський персонал Банку 4,697    2,323   

- інші зв’язані сторони -    379   
        
Кредитні зобов’язання 25,321  1,406,449  6,914  1,189,140 
- провідний управлінський персонал Банку 56    458   
- інші зв’язані сторони 25,265    6,456   

        
Інші зобов’язання 797  79,467  33  35,327 
- провідний управлінський персонал Банку -    2   

- інші зв’язані сторони 797    31   
        
Субординований борг 50,508  50,508  50,510  50,510 

- акціонери 50,508    50,510   

 
 

 31 грудня 2008 року  31 грудня 2007 року 

 Операції зі 

зв’язаними 

сторонами 

 Всього по 

категорії у 

відповідності 

зі статтями 

фінансової 

звітності 

 Операції зі 

зв’язаними 

сторонами 

 Всього по 

категорії у 

відповідності 

зі статтями 

фінансової 

звітності 

        
Компенсація провідному 

управлінському персоналу: 5,888  357,432  3,782  161,166 

Короткострокові виплати працівникам 5,186    3,413   

Виплати по закінченні трудової діяльності 702    369   
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У звіті про фінансові результати за роки, що закінчилися 31 грудня 2008 та 2007 років, 

відображені такі суми, які виникли за операціями зі зв’язаними сторонами: 

 
 Рік, що закінчився  

31 грудня 2008 року  

Рік, що закінчився  

31 грудня 2007 року 

 Операції зі 

зв’язаними 

сторонами 

 Всього по 

категорії у 

відповідності 

зі статтями 

фінансової 

звітності  

Операції зі 

зв’язаними 

сторонами 

 Всього по 

категорії у 

відповідності 

зі статтями 

фінансової 

звітності 

        
Процентні доходи 2,375  1,523,484  1,024  786,862 

- провідний управлінський персонал Банку 247    197   
- інші зв’язані сторони  2,128    827   

        
Процентні витрати (1,731)  (986,442)  (2,466)  (462,497) 

- провідний управлінський персонал Банку (821)    (577)   
- інші зв’язані сторони (910)    (1,889)   

        

Процентній дохід від інвестицій, наявних 
для продажу 2,022  208,632  16,744  124,737 

- інші зв’язані сторони 2,022    16,744   

        
Резерв на покриття збитків від знецінення (980)  (1,028,373)  (198)  (94,399) 
- провідний управлінський персонал Банку 17    (59)   

- інші зв’язані сторони  (997)    (139)   
        

Дохід від оренди інвестиційної 

нерухомості 133  1,400  66  1,168 

- інші зв’язані сторони 133    66   
        

Операційні витрати (34,286)  (668,209)  (15,343)  (300,857) 

- провідний управлінський персонал Банку (5,888)    (3,782)   
- інші зв’язані сторони (28,398)    (11,561)   

 

 

 
 

34. ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

 

Основним форматом подання інформації за сегментами діяльності Банку є подання 
інформації за операційними сегментами, і додатково – за географічними сегментами. 

 

Операційні сегменти – Банк веде свою діяльність у трьох основних операційних 
сегментах: 

● Обслуговування фізичних осіб – надання банківських послуг фізичним особам, ведення 

поточних рахунків фізичних осіб, прийом ощадних вкладів і депозитів, надання 
інвестиційних ощадних продуктів, послуги відповідального зберігання, обслуговування 

кредитних і дебетових карток, надання споживчих та іпотечних кредитів. 

● Обслуговування корпоративних клієнтів – безакцептне списання коштів, ведення 

розрахункових рахунків, прийом депозитів, надання овердрафтів, кредитів та інших 
послуг із кредитування, операції з іноземною валютою та похідними фінансовими 

інструментами. 

● Інвестиційна діяльність – торгівля фінансовими інструментами, надання інвестиційної 
нерухомості в оренду. 
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Операції між операційними сегментами здійснюються на звичайних комерційних умовах.  

Кошти звичайно перерозподіляються між сегментами, що призводить до перерозподілу 

витрат фінансування, який враховується при розрахунку операційних доходів.  Проценти, 

які нараховуються на ці кошти, розраховуються на основі вартості капіталу Банку.  
Банк не має інших істотних статей доходів або витрат за операціями між операційними 

сегментами.  Результати діяльності кожного відображають внутрішні платежі та 

коригування трансферного ціноутворення.  Для відповідного розподілу доходів, 
отриманих від зовнішніх клієнтів, між сегментами використовуються угоди про розподіл 

доходів. 
 

Інформація за сегментами наведена нижче. 
 

 

Обслугову- 

вання 

фізичних 

осіб 

 Обслугову-

вання  

корпора-

тивних  

клієнтів 

 Інвестиційна 

діяльність 

 Нерозподілені  

суми 

 31 грудня  

2008 року/ 

Рік, який 

закінчився 

31 грудня  

2008 року 

Всього 

          Процентні доходи 353,867  960,985  208,632  -  1,523,484 

Процентні витрати (510,101)  (419,417)  (50,924)  (6,000)  (986,442) 

Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення активів, 

за якими нараховуються проценти (328,589)  (538,285)  (161,449)  -  (1,028,373) 

Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою 250,234  157,404  -  -  407,638 
Чистий прибуток від операцій 

з банківськими металами -  23,365  -  -  23,365 

Комісійні доходи 69,506  86,255  3,647  -  159,408 

Комісійні витрати -  (24,290)  (35)  -  (24,325) 

Чистий реалізований прибуток від 

інвестицій, наявних для продажу -  -  22,844  -  22,844 

Чистий збиток від інвестиційної 

нерухомості -  -  (610)  -  (610) 

Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення за іншими 

операціями -  (38,156)  (1,524)  -  (39,680) 
Інші доходи -  -  -  6,735  6,735 

          Зовнішні операційні доходи/(витрати) (165,083)  207,861  20,531  735  64,044 

Доходи/(витрати), отримані від інших 

сегментів 120,092  (138,793)  (21,961)  40,662  - 

          Всього операційних доходів/(збитків) (44,991)  69,068  (1,430)  41,397  64,044 

          Операційні витрати (318,254)  (253,207)  (60,348)  (36,400)  (668,209) 

          
(Збиток)/прибуток до оподаткування (363,245)  (184,139)  (61,778)  4,997  (604,165) 

          Відшкодування з податку на прибуток -  -  -  31,742  31,742 

          Чистий (збиток)/прибуток (363,245)  (184,139)  (61,778)  36,739  (572,423) 

          Активи за сегментами  3,803,278  6,745,350  551,359  618,012  11,717,999 

          Зобов’язання за сегментами  5,665,681  4,902,753  217,690  366,794  11,152,918 

          Інші статті за сегментами          

Амортизація основних засобів за 

період 28,796  22,467  1,155  -  52,418 

Капітальні витрати 124,178  100,375  5,162  -  229,715 

Основні засоби 426,740  344,941  17,740  -  789,421 
Позики, надані клієнтам 3,365,573  5,027,502  -  -  8,393,075 

Рахунки клієнтів 5,660,462  2,374,127  -  -  8,034,589 
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Обслугову- 

вання 

фізичних 

осіб 

 Обслугову-

вання  

корпора-

тивних  

клієнтів 

 Інвестиційна 

діяльність 

 Нерозподілені  

суми 

 31 грудня  

2007 року/ 

Рік, який 

закінчився 

31 грудня  

2007 року 

Всього 

(скориговано) 

          
Процентні доходи 137,958  524,000  124,904  -  786,862 

Процентні витрати (250,739)  (180,021)  (25,737)  (6,000)  (462,497) 

Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення активів, 

за якими нараховуються проценти (21,133)  (73,266)  -  -  (94,399) 

Чистий прибуток від фінансових 

активів за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку -  -  657  -  657 

Коригування справедливої вартості 

при первісному визнані активів, за 

якими нараховуються проценти (22)  (252)  -  -  (274) 

Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою -  72,051  -  -  72,051 

Чистий прибуток від операцій 

з банківськими металами -  -  1,711  -  1,711 

Комісійні доходи 37,042  67,212  1,897  -  106,151 

Комісійні витрати -  (10,706)  (7)  (7,189)  (17,902) 
Чистий реалізований прибуток від 

інвестицій, наявних для продажу -  -  20,242  -  20,242 

Чистий прибуток від інвестиційної 

нерухомості -    6,338  -  6,338 

Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення за іншими 

операціями -  (5,288)  -  -  (5,288) 

Інші доходи -  -  -  3,640  3,640 

          
Зовнішні операційні доходи/(витрати) (96,894)  393,730  130,005  (9,549)  417,292 

Доходи/(витрати), отримані від інших 

сегментів 138,065  (162,863)  (45,773)  70,571  - 

          
Всього операційних доходів 41,171  230,867  84,232  61,022  417,292 

          
Операційні витрати (105,287)  (85,537)  (11,948)  (98,085)  (300,857) 

          
Прибуток/(збиток) до оподаткування (64,116)  145,330  72,284  (37,063)  116,435 

          
Податок на прибуток -  -  -  (34,726)  (34,726) 

          
Чистий прибуток/(збиток) (64,116)  145,330  72,284  (71,789)  81,709 

          Активи за сегментами  1,800,076  5,101,745  636,412  533,277  8,071,510 

          Зобов’язання за сегментами  3,124,175  3,261,632  387,372  335,454  7,108,633 

          Інші статті за сегментами          

Амортизація основних засобів за 

період 13,459  10,118  1,526  -  25,103 

Капітальні витрати 122,840  92,347  16,537  -  231,724 
Основні засоби 417,311  313,724  47,355  -  778,390 

Позики, надані клієнтам 1,372,400  3,334,011  -  -  4,706,411 

Рахунки клієнтів 3,124,175  2,113,164  -  -  5,237,339 
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Географічні сегменти – Інформація за основними географічними сегментами Банку 

станом на 31 грудня 2008 та 2007 років та за роки, що закінчилися цими датами, 

представлена нижче. 

 

 

Україна  Країни 

ОЕСР 

 Інші країни,  

не члени  

ОЕСР 

 

 31 грудня  

2008 року/ 

Рік, який 

закінчився 

31 грудня  

2008 року  

Всього 

 

        
Процентні доходи 1,520,527  2,765  192  1,523,484 

Процентні витрати (961,456)  (24,984)  (2)  (986,442) 

Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення активів, 
за якими нараховуються 

проценти (1,028,373)  -  -  (1,028,373) 

Комісійні доходи 159,408  -  -  159,408 

Комісійні витрати  (22,283)  (2,034)  (8)  (24,325) 

Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою 407,638  -  -  407,638 

Чистий прибуток від операцій 

з банківськими металами 23,365    -  23,365 

Чистий реалізований прибуток від 

інвестицій, наявних для продажу 22,844  -  -  22,844 

Чистий збиток від інвестиційної 

нерухомості (610)  -  -  (610) 
Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення за іншими 

операціями (39,680)  -  -  (39,680) 

Інші доходи 6,735  -  -  6,735 

        
Зовнішні операційні 

доходи/(витрати) 88,115  (24,253)  182  64,044 

        
Грошові кошти та рахунки у 

Національному банку України 510,461  -  -  510,461 

Банківські метали  87,165  -  -  87,165 

Кошти в Банках 1,137,667  141,219  20,848  1,299,734 

Позики, надані клієнтам 8,393,075  -  -  8,393,075 

Інвестиції, наявні для продажу 533,162  -  -  533,162 

Інвестиційна нерухомість 13,787  -  -  13,787 

Основні засоби 789,421  -  -  789,421 

Інші активи 91,194  -  -  91,194 

Капітальні витрати 229,715  -  -  229,715 
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Україна  Країни 

ОЕСР 

 Інші країни,  

не члени  

ОЕСР 

 

 31 грудня  

2007 року/ 

Рік, який 

закінчився 

31 грудня  

2007 року  

Всього 

(скориговано) 

        

Процентні доходи 785,535  1,315  12  786,862 

Процентні витрати (444,281)  (18,214)  (2)  (462,497) 
Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення активів, 

за якими нараховуються 

проценти (94,399)  -  -  (94,399) 

Чистий прибуток від фінансових 

активів за справедливою вартістю 

з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку 657  -  -  657 

Коригування справедливої вартості 

при первісному визнані активів, 

за якими нараховуються 
проценти (274)  -  -  (274) 

Комісійні доходи 106,151  -  -  106,151 

Комісійні витрати  (12,915)  (4,987)  -  (17,902) 

Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою 72,051  -  -  72,051 

Чистий прибуток від операцій 

з банківськими металами 1,711  -  -  1,711 

Чистий реалізований прибуток від 

інвестицій, наявних для продажу 20,242  -  -  20,242 

Чистий прибуток від інвестиційної 

нерухомості 6,338  -  -  6,338 
Формування резерву на покриття 

збитків від знецінення за іншими 

операціями (5,288)  -  -  (5,288) 

Інші доходи 3,640  -  -  3,640 

        
Зовнішні операційні 

доходи/(витрати) 439,168  (21,886)  10  417,292 

        
Грошові кошти та рахунки у 

Національному банку України 467,081  -  -  467,081 

Банківські метали  24,722  -  -  24,722 

Фінансові активи за справедливою 

вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або 

збитку  1,808  -  -  1,808 

Кошти в банках 1,363,922  78,256  3,876  1,446,054 

Позики, надані клієнтам 4,706,411  -  -  4,706,411 

Інвестиції, наявні для продажу 586,059  -  -  586,059 

Основні засоби 778,390  -  -  778,390 

Інвестиційна нерухомість 17,031  -  -  17,031 

Інші активи 43,954  -  -  43,954 
Капітальні витрати 231,724  -  -  231,724 

 

Операційний прибуток із зовнішніх джерел, активи, капітальні витрати в основному 

розподіляються в залежності від місцезнаходження контрагента.  Матеріальні активи 
(кошти в касі, банківські метали, приміщення та обладнання) розподілені в залежності від 

країни, в якій вони знаходяться. 
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35. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 

Розкриття очікуваної справедливої вартості фінансових інструментів подається відповідно 

до вимог МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття  інформації” та МСБО 39 „Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка”.  Справедлива вартість визначається як вартість, за якою 
фінансовий інструмент може бути придбаний під час здійснення операції між добре 

поінформованими, незалежними сторонами, які мають намір провести таку операцію, крім 

випадків примусового або ліквідаційного продажу.  Оцінки, представлені у даній 
фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Банк зміг би отримати при 

фактичній реалізації наявного в неї пакета тих чи інших фінансових інструментів. 
 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань у порівнянні з відповідними 

сумами балансової вартості, відображеної у балансі Банку, представлена таким чином: 
 

 31 грудня 2008 року  31 грудня 2007 року 

 Балансова 

вартість 

 Справедлива 

вартість 

 Балансова 

вартість 

 Справедлива 

вартість 

        

Грошові кошти та рахунки у 

Національному банку України 510,461  510,461  467,081  467,081 

Фінансові активи за справедливою 
вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку -  -  1,808  1,808 

Кошти в банках 1,299,734  1,299,734  1,446,054  1,446,054 

Позики, надані клієнтам 8,393,075  8,393,075  4,706,411  4,706,411 

Інвестиції, наявні для продажу 533,162  533,162  586,059  586,059 

Позики, отримані від Національного 

банку України 1,484,191  1,484,191  -  - 

Кошти банків 988,771  988,771  865,838  865,838 

Рахунки клієнтів 8,034,589  7,983,179  5,327,339  5,327,339 

Випущені боргові цінні папери 217,690  217,690  387,372  387,372 

Інші запозичені кошти 238,455  238,455  389,648  389,648 
Субординований борг 50,508  50,508  50,510  50,510 
 

Для оцінки справедливої вартості фінансових інструментів банк використовує оцінку, яка 
зазвичай застосовується учасниками ринку та базується на припущенні, що операції 

здійснені в звичайних ринкових умовах, що в результаті зменшує балансову вартість 

фінансових інструментів. 
 

 

36.  ПРУДЕНЦІЙНІ ВИМОГИ  
 

Відповідно до встановлених кількісних показників з метою забезпечення достатності 

капіталу Банк зобов’язаний виконувати вимоги, які стосуються мінімальних сум і 

співвідношень всього капіталу (8%) і капіталу першого рівня (4%) до активів, зважених 
з урахуванням ризику. 
 

Норматив достатності капіталу розраховується згідно з принципами, які використовує 

Базельський комітет, застосовуючи такий розподіл за ступенем ризику активів та 

позабалансових зобов’язань за вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення: 
 

Оцінка Опис позиції 
  

0% Грошові кошти та рахунки у Національному банку України 
0% Державні боргові цінні папери 
20% Кошти в банках на термін до одного року 

50% 
Зобов’язання з кредитування за невикористаними кредитами з початковим строком 

погашення більше одного року 
100% Позики, надані клієнтам 
100% Гарантії видані 

100% Інші активи 
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Станом на 31 грудня 2008 року загальна сума капіталу Банку з метою визначення його 

достатності складала 585,081 тисячу гривень та для капіталу першого рівня – 387,339 тисяч 

гривень зі співвідношенням 7% та 4%, відповідно. 

 
Станом на 31 грудня 2007 року загальна сума капіталу Банку з метою визначення його 

достатності складала 992,877 тисяч гривень та для капіталу першого рівня – 692,433 тисячі 

гривень зі співвідношенням 17 % та 12 %, відповідно. 
 

При розрахунку достатності капіталу станом на 31 грудня 2008 та 2007 років Банк включив в 

розрахунок капіталу отриманий субординований борг у розмірі, обмеженому 50% величини 
капіталу першого рівня.  У випадку банкрутства або ліквідації Банку погашення даного боргу 

виконується після виконання зобов’язань Банку перед усіма іншими кредиторами. 

 

 

37. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

 

Банк здійснює управління капіталом з метою отримання впевненості, що він буде здатен 
функціонувати як організація, що продовжує свою діяльність на безперервній основі, 

максимізуючи при цьому прибуток акціонерів шляхом оптимізації співвідношення між 

запозиченими коштами та власним капіталом. 
 

Структура капіталу Банку представлена запозиченими коштами, які включають 

субординований борг, розкритий в Примітці 28, та капіталом акціонерів, який включає 

випущений капітал, резерви та нерозподілений прибуток, як зазначено у звіті про зміни у 
капіталі. 

 

Правління Банку переглядає структуру капіталу кожне півріччя.  В процесі такого перегляду 
Правління Банку аналізує вартість капіталу та ризики, пов’язані з кожним класом капіталу.  

На основі рекомендацій Правління Банк проводить коригування структури капіталу шляхом 

додаткового випуску акцій, залучення додаткових позикових коштів або виплат за діючими 

позиками. 
 

Загальна політика Банку у відношенні управління ризиками, пов’язаними з управлінням 

капіталом, не змінилась у порівнянні з 2007 роком. 
 

 

38. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
 

Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях Банку. 

Банк визнає, що важливо мати дієві та ефективні процеси управління ризиком.  Для цього 

Банк встановив основні принципи управління ризиками, основною метою яких є захист 
Банку від суттєвих ризиків, а також дозволити йому при цьому досягнути запланованих 

показників.  Банком забезпечено управління наступними банківськими ризиками: кредитний 

ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (валютний ризик, ризик зміни процентних ставок), 
операційний ризик. 

 

Кредитний ризик – Банк підлягає впливу кредитного ризику, тобто ризику невиконання 
своїх зобов’язань однією стороною по фінансовому інструменту і, внаслідок цього, 

виникнення у іншої сторони фінансового збитку. 
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Основні функції управління кредитним ризиком покладено на Кредитний комітет Банку, 

який діє в межах своїх повноважень, встановлених Спостережною радою.  Основним 

інструментом управління кредитними ризиками в Банку є система лімітування, що включає 

ліміти трьох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти портфельного 
кредитного ризику, ліміти повноважень.  В рамках оцінки кредитних ризиків, що відносяться 

до інвестиційної діяльності, Банк оцінює й аналізує інвестиційні заявки по корпоративних 

облігаціях аналогічно аналізу кредитних заявок.  Банк проводить моніторинг фінансового 
стану емітентів і пов’язаних з ними компаній, перспективи погашення, а також аналізує їхню 

репутацію, наявність ринкових ризиків цих паперів.  У випадку покупки акцій аналізується 

як фінансовий стан емітента, так і ліквідність цих акцій (наявність котирувань, встановлені 
ліміти на цінні папери іншими банками і компаніями), ринкові ризики.  У Банку створена 

Комісія якості активів, що на постійній основі робить моніторинг кредитних портфелів 

підрозділів Банку.  

 
Позабалансові кредитні зобов’язання являють собою невикористані кредитні лінії, гарантії 

або акредитиви.  Кредитний ризик по фінансовим інструментам, які обліковуються на 

позабалансових рахунках, визначаються як ймовірність втрат через неспроможність 
позичальника дотримуватись умов і строків контракту.  По відношенню до кредитного 

ризику, пов’язаному з позабалансовими фінансовими інструментами, Банк потенційно несе 

збиток, рівний загальній сумі невикористаних кредитних ліній.  Однак ймовірна сума збитку 
є нижчою, ніж загальна сума невикористаних зобов’язань, оскільки у більшості випадків 

виникнення зобов’язань по наданню кредиту залежить від того, чи відповідають клієнти 

особливим стандартам кредитоспроможності.   

 
Банк використовує таку ж кредитну політику по відношенню до умовних зобов’язань, що і 

для відображених в балансі фінансових інструментів, яка базується на процедурах 

затвердження видачі позик, тобто: використання лімітів, які обмежують ризик та поточний 
моніторинг.  

 

Фінансові активи класифікуються з врахуванням поточних кредитних рейтингів, 

присвоєних міжнародними та українськими рейтинговими агентствами.  Найвищий 
можливий рейтинг – ААА.  Інвестиційний рівень фінансових активів відповідає рейтингам 

від ААА до ВВВ.  Фінансові активи з рейтингом нижче ВВВ відносяться до 

спекулятивного рівня. 
 

Далі представлена класифікація фінансових активів Банку по кредитним рейтингам.  

 
 В межах 

AAA – A 
В межах  
BBB – B 

В межах 
uaAAA-A 

В межах 
uaBBB-B 

Нижче за 
uaB 

Кредитний 
рейтинг не 
присвоєний 

31 грудня  
2008 року  

Всього 
        
Кошти в банках 132,126 18,114 - 303,240 - 846,254 1,299,734 
Позики, надані клієнтам - - - 240,788 - 8,152,287 8,393,075 
Інвестиції, наявні для 

продажу - 260,133 27,499 156,400 24,730 64,400 533,162 

 
 В межах 

AAA – A 
В межах  
BBB – B 

В межах 
uaAAA-A 

В межах 
uaBBB-B 

Нижче за 
uaB 

Кредитний 
рейтинг не 
присвоєний 

31 грудня 
2007 року  

Всього 
(скориговано) 

Фінансові активи за 

справедливою вартістю 

з відображенням 

переоцінки як прибутку 

або збитку - - 1,808 - - - 1,808 
Кошти в банках 63,565 6,658 178,689 1,130,189 - 66,953 1,446,054 
Позики, надані клієнтам - - - - - 4,706,411 4,706,411 
Інвестиції, наявні для 

продажу - - 18,980 154,422 - 412,657 586,059 
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Організації банківського сектору в цілому підлягають кредитному ризику, який виникає по 

відношенню до фінансових інструментів і умовних зобов’язань.  Кредитний ризик Банку 

сконцентрований в Україні.  Ступінь кредитного ризику підлягає постійному моніторингу 

з метою забезпечення дотримання лімітів по кредитам і кредитоспроможності у 
відповідності з затвердженою Банком політикою управлення ризиками. 

 
 

Географічна концентрація – Банк здійснює контроль за ризиком зміни законодавства і 

регуляторного середовища та оцінює його вплив на діяльність Банку.  Такий підхід 

дозволяє Банку зменшити потенційні збитки від коливань інвестиційного клімату в 

Україні.  
 
 

Концентрація активів та зобов’язань за регіонами наведена нижче: 
 

 Україна   Країни  

ОЕСР 

 Інші країни, 

які не 

належать  

до ОЕСР 

 31 грудня  

2008 року 

Всього 

        

АКТИВИ        

Грошові кошти та рахунки у 

Національному банку України 510,461  -  -  510,461 
Банківські метали 87,165  -  -  87,165 

Кошти в банках 1,137,667  141,219  20,848  1,299,734 

Позики, надані клієнтам 8,393,075  -  -  8,393,075 

Інвестиції, наявні для продажу 533,162  -  -  533,162 

Основні засоби  789,421  -  -  789,421 

Інвестиційна нерухомість 13,787  -  -  13,787 

Інші активи 91,194  -  -  91,194 

        

ВСЬОГО АКТИВІВ 11,555,932  141,219  20,848  11,717,999 

        

        

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

Позики, отримані від Національного 

банку України 1,484,191  -  -  1,484,191 

Кошти банків 988,771  -  -  988,771 

Рахунки клієнтів 8,034,589  -  -  8,034,589 

Випущені боргові цінні папери 217,690  -  -  217,690 
Інші запозичені кошти -  238,455  -  238,455 

Відстрочені зобов’язання з податку 

на прибуток 59,247  -  -  59,247 

Інші зобов’язання  79,467  -  -  79,467 

Субординований борг 50,508  -  -  50,508 

        

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 10,914,463  238,455  -  11,152,918 

        

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ 641,469  (97,236)  20,848   
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 Україна   Країни  

ОЕСР 

 Інші країни, 

які не 

належать  

до ОЕСР 

 31 грудня  

2007 року 

Всього 

(скориговано) 

АКТИВИ        

Грошові кошти та рахунки у 

Національному банку України 467,081  -  -  467,081 

Банківські метали 24,722  -  -  24,722 

Фінансові активи за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки 

як прибутку або збитку 1,808  -  -  1,808 

Кошти в банках 1,363,922  78,256  3,876  1,446,054 

Позики, надані клієнтам 4,706,411  -  -  4,706,411 

Інвестиції, наявні для продажу  586,059  -  -  586,059 

Основні засоби  778,390  -  -  778,390 

Інвестиційна нерухомість 17,031  -  -  17,031 

Інші активи  43,954  -  -  43,954 

        

ВСЬОГО АКТИВІВ 7,989,378  78,256  3,876  8,071,510 

        

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ        

Кошти банків 865,838  -  -  865,838 

Рахунки клієнтів 5,237,339  -  -  5,237,339 

Випущені боргові цінні папери 387,372  -  -  387,372 

Інші запозичені кошти -  389,648  -  389,648 

Відстрочені зобов’язання з податку 
на прибуток 142,599  -  -  142,599 

Інші зобов’язання  35,327  -  -  35,327 

Субординований борг 50,510  -  -  50,510 

        

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 6,718,985  389,648  -  7,108,633 

        

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ 1,270,393  (311,392)  3,876   

 
Ризик ліквідності – Це ризик виникнення труднощів через відсутність коштів для 

повернення депозитів і погашенні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими інструментами, при 

настанні фактичного строку їх сплати. 

 
Контролюючим органом банку в сфері управління ризиком ліквідності є Комітет з питань 

управління активами та пасивами (КУАП).  Основним завданням діяльності Комітету 

є прийняття управлінських рішень з оптимізації структури активів і пасивів, рівня ліквідності, 
мінімізації банківських ризиків у діяльності банку.  

 

Банк здійснює  управління ліквідністю з метою забезпечення оптимальної структури активів 
та пасивів з точки зору управління розривами ліквідності, а також забезпечення її оптимізації 

для отримання необхідного рівня доходності.  Процес управління ризиком ліквідності є 

постійним.  Казначейство банку здійснює моніторинг поточної ліквідності Банку щоденно.  

 
Банк здійснює управління ризиком ліквідності шляхом застосування наступних інструментів: 

 

 управління ліквідності шляхом підтримки певного обсягу високоліквідних активів; 

 встановлення планових індикаторів показників ризику ліквідності; 

 обмеження можливого дефіциту коштів шляхом встановлення внутрішньобанківського 

ліміту на коротку грошову позицію; 

 управління доступністю ресурсів на грошових ринках; 

 застосування параметрів для фінансування активних операцій. 
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У таблиці нижче наводиться аналіз ризику ліквідності за балансовими операціями:  
 

 Середньо-

зважена 

ефективна 

процентна 

ставка, % 

До 

1 місяця 

 Від 

1 місяця 

до 

3 місяців 

 Від 

3 місяців 

до 

1 року 

 Від 

1 року 

до 

5 років 

 Більше 

5 років 

 Термін 

погашення 

не 

визначений 

 31 грудня 

2008 

року 

Всього 

АКТИВИ               

Кошти в банках 15 151,175  520,994  136,019  -  -  -  808,188 

Позики, надані клієнтам 17 573,465  449,598  3,394,190  1,543,727  2,432,095  -  8,393,075 

Інвестиції, наявні для 

продажу 9 24,742  91  56,181  429,614  -  -  510,628 

Всього активів, за 

якими нараховуються 

проценти  749,382  970,683  3,586,390  1,973,341  2,432,095  -  9,711,891 

               
Грошові кошти та 

рахунки у 

Національному банку 

України   312,980  -  -  -  -  197,481  510,461 

Банківські метали   87,165  -  -  -  -  -  87,165 

Кошти в банках  491,546  -  -  -  -  -  491,546 

Інвестиції, наявні для 

продажу  -  -  -  -  -  22,534  22,534 

Основні засоби  -  -  -  -  -  789,421  789,421 

Інвестиційна нерухомість  -  -  -  -  -  13,787  13,787 

Інші активи  64,543  9,762  9,100  963  263  6,563  91,194 

               
ВСЬОГО АКТИВІВ  1,705,616  980,445  3,595,49

0 
 1,974,30

4 
 2,432,35

8 
 1,029,786  11,717,999 

               
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:               

Позики, отримані від 

Національного банку 

України 16 191  -  1,484,000  -  -  -  1,484,191 

Кошти банків 11 595,446  58,180  38,500  -  -  -  692,126 

Рахунки клієнтів 15 1,513,145  1,117,163  3,298,549  738,649  166  -  6,667,672 

Випущені боргові цінні 

папери  13 2,092  2,690  198,508  14,400  -  -  217,690 

Інші запозичені кошти 5 176,273  -  -  62,182  -  -  238,455 

Субординований борг 12 508  -  -  50,000  -  -  50,508 

Всього зобов’язань, 

за якими 

нараховуються 

проценти  2,287,655  1,178,033  5,019,557  865,231  166  -  9,350,642 

Кошти банків  296,645  -  -  -  -  -  296,645 

Рахунки клієнтів  1,366,917  -  -  -  -  -  1,366,917 

Відстрочені зобов’язання 

з податку на прибуток  -  -  -  -  -  59,247  59,247 

Інші зобов’язання  14,831  808  21,275  53  111  42,389  79,467 

               

ВСЬОГО 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  3,966,048  1,178,841  5,040,832  865,284  277  101,636 11,152,918 

               

Різниця ліквідності  (2,260,432)  (198,396)  (1,445,342)  1,109,020  2,432,081     

Різниця ліквідності 

між активами 

та зобов’язаннями, 

за якими нараховуються 

проценти  (1,538,273)  (207,350)  (1,433,167)  1,108,110  2,431,929     

Кумулятивна різниця 

ліквідності між 

активами та 

зобов’язаннями, за 

якими нараховуються 

проценти  (1,538,273)  (1,745,623)  (3,178,790)  (2,070,680)  361,249     

Кумулятивна різниця 

ліквідності у 

процентному 

вираженні від 

загальних активів  (13%)  (15%)  (27%)  (18%)  3%     

 



 

61 

 

 
 

 

 Середньо-

зважена 

ефективна 

процентна 

ставка, % 

До 

1 місяця 

 Від 

1 місяця 

до  

3 місяців 

 Від 

3 місяців 

до  

1 року 

 Від 

1 року 

до  

5 років 

 Більше 

5 років 

 Термін  

погашення 

не 

визначений 

31 грудня 

2007 року 

Всього 

(скориговано) 

АКТИВИ               

Фінансові активи за 

справедливою вартістю 

з відображенням 

переоцінки як прибутку 
або збитку 8 1,808  -  -  -  -  -  1,808 

Кошти в банках 11 1,093,677  173,635  127,063  2,471 - -  -  1,396,846 

Позики, надані клієнтам 16 200,326  791,035  1,812,789  1,068,727  833,534  -  4,706,411 

Інвестиції, наявні для 

продажу 16 125,332  249,645  -  192,607  -  -  567,584 

Всього активів, за якими 

нараховуються 

проценти  1,421,143  1,214,315  1,939,852  1,263,805  833,534  -  6,672,649 

               

Грошові кошти та рахунки 

у Національному банку 

України   361,656  -  -  -  -  105,425  467,081 

Банківські метали   24,722  -  -  -  -  -  24,722 

Кошти в банках  49,208  -  -  -  -  -  49,208 

Інвестиції, наявні для 

продажу  -  -  -  -  -  18,475  18,475 

Основні засоби  -  -  -  -  -  778,390  778,390 

Інвестиційна нерухомість  -  -  -  -  -  17,031  17,031 

Інші активи  4,246  36,084  1,096  -  -  2,528  43,954 

               

ВСЬОГО АКТИВІВ  1,860,975  1,250,399  1,940,948  1,263,805  833,534  921,849  8,071,510 

               

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:               

Кошти банків 10 738,832  51,759  5,000  3,248  -  -  798,839 

Рахунки клієнтів 12 338,734  577,529  1,449,500  1,556,436  35  -  3,922,234 

Випущені боргові цінні 

папери  11 4,236  3,485  114,321  265,330      387,372 

Інші запозичені кошти 7 27,491  13,849  320,187  28,121      389,648 

Субординований борг 12 510  -  -  50,000  -  -  50,510 

Всього зобов’язань, 

за якими нараховуються 

проценти  1,109,803  646,622  1,889,008  1,903,135  35  -  5,548,603 

Кошти банків  66,999  -  -  -  -  -  66,999 

Рахунки клієнтів  1,315,105  -  -  -  -  -  1,315,105 

Відстрочені зобов’язання 

з податку на прибуток  -  -  -  -  -  142,599  142,599 

Інші зобов’язання  25,215  1,287  1,460  374  1  6,990  35,327 

               

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  2,517,122  647,909  1,890,468  1,903,509  36  149,589  7,108,633 

               

Різниця ліквідності  (656,147)  602,490  50,480  (639,704)  833,498     

Різниця ліквідності 

між активами 

та зобов’язаннями, 
за якими нараховуються 

проценти  311,340  567,693  50,844  (639,330)  833,499     

Кумулятивна різниця 

ліквідності між 

активами та 

зобов’язаннями, за 

якими нараховуються 

проценти  311,340  879,033  929,877  290,547  1,124,046     

Кумулятивна різниця 

ліквідності у 

процентному вираженні 

від загальних активів  4%  11%  12%  4%  14%     
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Починаючи з кінця 2008 року, у Банку були значні проблеми з ліквідністю, які виникли 

внаслідок фінансової кризи і значного відтоку коштів клієнтів, а також неспроможності 

Банку обслуговувати клієнтські рахунки в результаті недостатньої кількості грошових 

коштів (Примітка 31).  В результаті цього у жовтні-грудні 2008 року Національний банк 
України надає Банку кредити рефінансування та стабілізації на загальну суму 1,484,000 

тисяч гривень (Примітка 22). 

 
Термін погашення активів та зобов’язань, а також здатність своєчасно замінювати 

процентні зобов’язання за прийнятною ціною, коли термін їх погашення настав, є 

критичними у визначенні ліквідності Банку та його чутливості до змін процентних ставок 
та валютних курсів.  Після 31 грудня 2008 року, протягом періоду з січня по травень 2009 

року, Банк отримав короткострокові стабілізаційні позики від Національного банку 

України на загальну суму 2,352,600 тисяч гривень (Примітка 31).  Відтік коштів клієнтів за 

цей період склав 2,467,960 тисяч гривень. 
 

Депозити клієнтів виплачуються на вимогу або при настанні строку їх погашення.  Як 

правило, кошти клієнтів на вимогу більш стійкі і не знімаються протягом одного місяця, 
як наведено у таблиці вище. 

 

Управління ризиком ліквідності Банку включає оцінку незнижуваного залишку за 
поточними рахунками, тобто суми залучених коштів у розмірі, який враховує стабільні 

відносини із клієнтами, і визначення якого відбувається за допомогою статистичних 

методів з використанням історичних даних про коливання залишків клієнтських рахунків.  

Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років незнижувані залишки за клієнтськими рахунки 
складали 406,065 тисяч гривень та 390,674 тисячі гривень, відповідно.  На основі 

припущення безперервної діяльності, ефективний строк погашення даних клієнтських 

рахунків є невизначеним. Інформація щодо очікуваних термінів погашення коштів 
клієнтів, а також  ефективний розрив ліквідності станом на 31 грудня 2008 та 2007 років 

представлена наступним чином: 

 
 До 

1 місяця 

 Від 

1 місяця 

до  

3 місяців 

 Від 

3 місяців 

до  

1 року 

 Від 

1 року 

до  

5 років 

Більше 

5 років  
Термін  

погашення не 

визначений 

31 грудня 

2008 

року 

Всього 
              
Поточні рахунки 

клієнтів на основі 
очікуваних строків 
погашення 960,852  -  -  -  -  406,065  1,366,917 

               
Різниця ліквідності 

(на основі 

очікуваних дат 

зняття коштів з 

поточних рахунків) (1,854,367)  (198,396)  (1,445,342)  1,109,020  2,432,081     

 
 До 

1 місяця 

 Від 

1 місяця 

до  

3 місяців 

 Від 

3 місяців 

до  

1 року 

 Від 

1 року 

до  

5 років 

Більше 

5 років  
Термін  

погашення не 

визначений 

31 грудня 

2007 

року 

Всього 
              
Поточні рахунки 

клієнтів на основі 

очікуваних строків 
погашення  924,431  -  -  -  -  390,674  1,315,105 

              
Різниця ліквідності 

(на основі 

очікуваних дат 

зняття коштів з 

поточних рахунків) (265,473)  602,490  50,480  (639,704)  833,498     
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Ризик зміни грошових потоків від змін процентних ставок – Це ризик того, що 

майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть змінюватись внаслідок змін 

ринкових процентних ставок.  

 
Далі наведений аналіз ризику ліквідності, розрахованого для недисконтованих грошових 

потоків по фінансовим зобов’язанням, і процентного ризику. 

 
Строк до погашення фінансових зобов’язань, які не є похідними фінансовими 

інструментами, розрахований для недисконтованих грошових потоків по фінансовим 

зобов’язанням (основний борг і проценти) по найбільш ранній з дат, коли Банк буде 
зобов’язаний погасити зобов’язання. 

 
 

 
 

 Середньо-

зважена 

ефективна 

процентна 

ставка, % 

До 

1 місяця 

 Від 

1 місяця 

до  

3 місяців 

 Від 

3 місяців 

до  

1 року 

 Від 

1 року 

до  

5 років 

 Більше 

5 років 

 Строк 

погашення 

не 

визначений 

31 грудня 

2008 року 

Всього 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:               
Позики, отримані від 

Національного банку 
України 16 20,685  37,785  1,603,097  -  -  -  1,661,567 

Кошти банків 11 597,551  59,695  38,558  -  -  -  695,804 
Рахунки клієнтів 15 1,594,229  1,240,440  3,740,426  1,175,898  289  -  7,751,282 

Випущені боргові цінні 
папери 13 2,500  4,553  212,836  14,775  -  -  234,664 

Субординований борг 12 1,018  970  4,521  59,962  -  -  66,471 

               
Всього зобов’язання, по 

яким нараховуються 
проценти 

по фіксованим 
ставкам  2,215,983  1,343,443  5,599,438  1,250,635  289  -  10,409,788 

               
Інші запозичені кошти 5 176,380  644  1,938  64,120  -  -  243,082 

               
Всього зобов’язання, по 

яким нараховуються 

проценти 
по плаваючим 
ставкам  176,380  

 
644  1,938  64,120  -  -  243,082 

Всього зобов’язання, по 
яким нараховуються 
проценти  2,392,363  1,344,087  5,601,376  1,314,755  289  -  10,652,870 

Кошти банків  296,645  -  -  -  -  -  296,645 
Рахунки клієнтів  1,366,917  -  -  -  -  -  1,366,917 

Відстрочені податкові 
зобов’язання  -  -  -  -  -  59,247  59,247 

Інші зобов’язання  14,831  808  21,275  53  111  42,389  79,467 
Зобов’язання по 

фінансовим гарантіям та 
акредитивам  64,242  54,309  129,294  46,014  52  -  293,911 

Зобов’язання по позикам і 
невикористаним 

кредитним лініям  155,435  117,663  888,281  176,307  68,763  -  1,406,449 

               

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  4,290,433  1,516,867  6,640,226  1,537,129  69,215  101,636  14,155,506 
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 Середньо-

зважена 

ефективна 

процентна 

ставка, % 

До 

1 місяця 

 Від 

1 місяця 

до  

3 місяців 

 Від 

3 місяців 

до  

1 року 

 Від 

1 року 

до  

5 років 

 Більше 

5 років 

 Строк 

погашення 

не 

визначений 

31 грудня 

2007 року 

Всього 

(скориговано) 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:               

Кошти банків 10 739,392  53,340  5,143  5,026  -  -  802,901 
Рахунки клієнтів 12 336,929  585,900  1,574,351  1,905,350  62  -  4,402,592 
Випущені боргові цінні 

папери 
11 

4,236  8,473  143,780  292,453  -  -  448,942 

Інші запозичені кошти 7 27,402  19,584  22,233  -  -  -  69,219 
Субординований борг 12 500  1,500  4,500  68,000  -  -  74,500 

               
Всього зобов’язання, по 

яким нараховуються 
проценти 
по фіксованим 
ставкам 

 

1,108,459  668,797  1,750,007  2,270,829  62  -  5,798,154 

               
Інші запозичені кошти 6 89  540  342,469  29,393  -  -  372,491 

               
Всього зобов’язання, по 

яким нараховуються 
проценти 
по плаваючим ставкам 

 

89  540  342,469  29,393  -  -  372,491 

Всього зобов’язання, по 
яким нараховуються 
проценти 

 

1,108,548  669,337  2,092,476  2,300,222  62  -  6,170,645 

Кошти банків  66,999  -  -  -  -  -  66,999 

Рахунки клієнтів  1,315,105  -  -  -  -  -  1,315,105 
Відстрочені податкові 

зобов’язання 

 

-  -  -  -  -  142,599  142,599 
Інші зобов’язання  25,215  1,287  1,460  374  1  6,990  35,327 
Зобов’язання по 

фінансовим гарантіям та 
акредитивам 

 

33,245  4,809  201,414  40,875  219  -  280,562 
Зобов’язання по позикам і 

невикористаним 
кредитним лініям 

 

40,789  175,060  740,257  174,697  45,181  13,156  1,189,140 

               
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  2,589,901  850,493  3,035,607  2,516,168  45,463  162,745  9,200,377 

 

 
Ринковий ризик – Правління Банку звертає особливу увагу на ринкові ризики у випадку 

нестабільності зовнішнього середовища, яке, у свою чергу, впливає на монетарні активи 

Банку. 

 
Ринковий ризик включає ризик зміни процентної ставки, валютний ризик і інші цінові 

ризики, яким підлягає Банк.  При управлінні ринковим ризиком використовується такий 

інструмент оцінки поточних потенційних втрат за казначейськими позиціями, як VAR 
(вартість під ризиком).  Розрахунок максимально можливого прогнозного рівня денних 

витрат від переоцінки валютної позиції з рівнем 99%, при цьому VAR = 2,32σ квантіль 

стандартизованого нормального розподілу, що покриває площину значень випадкової 
величини із ймовірністю 99%.  
 

Інструменти управління ринковим ризиком: 
 

 встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або продажу, якщо вона 

укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить від коливання 
ринкових цін; 

 встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції; 

 встановлення ліміту на сукупний розмір інвестиційного портфеля; 

 розрахунок ліміту Stop Loss виходячи із наявності вільних власних коштів; 
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 оцінка волатильності котирувань; 

 розрахунок лімітів вкладень в цінні папери на основі розрахованих Stop Loss та 

діапазону зміни котирувань цінних паперів; 

 позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури на ринку або 
значного зниження ресурсної бази банку; 

 формування резервів на покриття можливих збитків. 
 

Банк зазнає впливу ризику зміни процентної ставки, оскільки підприємства залучають 

кошти у Банка як по фіксованій, так і по плаваючій ставці.  Ризик управляється Банком 

шляхом підтримання необхідного співвідношення між позиками по фіксованій і плаваючій 

ставці.  
 

Більшість кредитних договорів Банку і інших фінансових активів і пасивів, по яким 

нараховуються проценти, мають плаваючу процентну ставку або умови договору 

передбачають можливість зміни ставки процента Банком.  Керівництво Банку здійснює 
моніторинг процентної маржі Банку і вважає, що Банк не підлягає суттєвому ризику зміни 

процентної ставки і відповідного ризику по відношенню до грошових потоків.  
 

Процентний ризик – Політика управління процентним ризиком містить у собі визначення 

чутливості балансу Банку до зміни процентних ставок на ринку фінансових ресурсів.  
Визначення чутливості балансу Банку до зміни процентних ставок проводиться шляхом 

визначення потенційних збитків або доходів шляхом згортання процентних активів і 

пасивів банку з урахуванням змін процентних ставок на ринку фінансових ресурсів. 
 

Управління процентним ризиком здійснюється шляхом застосування наступних 
інструментів: 
 

 моніторинг форми кривої доходності Банку та оцінка її відповідності поточному 

ринковому рівню в розрізі строків та окремих валют; 

 моніторинг та контроль дотримання структурними підрозділами Банку обмежень 

щодо встановлення процентних ставок залучення та розміщення в розрізі окремих 

валют; 

 аналіз того, чи дотримується Банком в цілому встановленого у бізнес-плані 

мінімального значення процентного спреду та надає пропозиції КУАП-у щодо 
прийняття управлінських рішень щодо загального коригування кривої доходності 

Банку; 

 моніторинг впливу на стан дотримання Банком процентного спреду обсягів операцій 
та зваженої доходності (вартості) за основними процентними активами та пасивами 

Банку. 
 

В приведеній нижче таблиці наведений аналіз чутливості до процентного ризику, який був 

проведений на основі змін, які були обґрунтовано можливими.  Ступінь цих змін 
визначається керівництвом і відображається в звітах про управління ризиком, які 

надаються провідному управлінському персоналу Банку.  
 

Вплив на прибуток до оподаткування та капітал: 
 

 На 31 грудня 2008 року  На 31 грудня 2007 року 

 Ставка 
процента +1% 

 Ставка 
процента 

+1% 

 Ставка 
процента 

+1% 

 Ставка 
процента -1% 

Зобов’язання:        
Інші запозичені кошти (2,085)  2,085  (3,896)  3,896 

        

Чистий вплив на прибуток 

до оподаткування (2,085) 

 

2,085 

 

(3,896) 

 

3,896 
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Валютний ризик – Валютний ризик являє собою ризик зміни вартості фінансового 

інструменту під впливом зміни курсів обміну валют.  Фінансовий стан і грошові потоки 

Банку підлягають впливу коливань курсів обміну іноземних валют. 

 
Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного 

ризику, яка включає у себе наступні елементи: 

 

 централізація управління валютним ризиком; 

 використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних 
збитків; 

 контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику;  

 
Основним інструментом управління валютним ризиком у банку є лімітування.  
Банк застосовує цей інструмент шляхом встановлення лімітів на: 

 

 загальну відкриту валютну позицію по банку в цілому, у розрізі підрозділів та 
операцій; 

 суму можливих збитків від зміни валютного курсу; 

 казначейські операції (арбітражні конверсійні операції, казначейські неторговельні 
операції із готівковою іноземною валютою); 

 Stop Loss ліміти – обмеження можливих збитків.  
 

Інформація про рівень валютного ризику Банку представлена далі: 
 

 Гривня та 

немонетарні 

статті 

Долар США  
Дол. США 1 = 

7.7 грн. 

Євро 
Євро 1 = 
10.85546 

грн.  

Інша 

валюта 

Банківські 

метали 

31 грудня 

2008 року 

Всього 

            
АКТИВИ            
Грошові кошти та рахунки у 

Національному банку України 316,241  113,593  58,236  22,391  - 
 

510,461 
Банківські метали -  -  -  -  87,165  87,165 
Кошти в банках 1,045,271  225,175  21,874  5,111  2,303  1,299,734 
Позики, надані клієнтам 4,781,678  3,389,982  219,660  -  1,755  8,393,075 

Інвестиції, наявні для продажу 533,162  -  -  -  -  533,162 
Основні засоби  789,421  -  -  -  -  789,421 
Інвестиційна нерухомість 13,787  -  -  -  -  13,787 
Інші активи 80,571  7,666  2,803  78  76  91,194 

            
ВСЬОГО АКТИВИ  7,560,131  3,736,416  302,573  27,580  91,299  11,717,999 

            

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:            
Позики, отримані від Національного 

банку України 1,484,191  -  -  -  
-  

1,484,191 
Кошти банків 514,656  421,056  45,973  2,621  4,465  988,771 

Рахунки клієнтів 4,475,952  2,328,198  1,151,850  1,320  77,269  8,034,589 
Випущені боргові цінні папери 217,690  -  -  -  -  217,690 
Інші запозичені кошти -  212,189  26,266  -  -  238,455 
Відстрочені зобов’язання з податку на 

прибуток 59,247  -  -  -  
-  

59,247 
Інші зобов’язання 29,893  44,429  3,956  1,189  -  79,467 
Субординований борг 50,508  -  -  -  -  50,508 

            
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 6,832,137  3,005,872  1,228,045  5,130  81,734  11,152,918 

            
ВІДКРИТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦІЯ 727,994  730,544  (925,472)  22,450  9,565   
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Похідні фінансові інструменти та спот угоди – Операції з похідними фінансовими 

інструментами («деривативи») включають  взаємні валютні форварди та свопи. Похідні 

інструменти являють собою контракти або угоди, вартість яких обчислюється з одного або 

декількох покладених у їх основу індексів або вартості активів, що передбачені у контракті 
або угоді та не потребують початкової чистої інвестиції, або потребують незначну за 

сумою інвестицію і розрахунок за якими здійснюється на майбутню дату. 

 
Справедлива вартість похідних фінансових інструментів врахована у наведеному вище 

аналізу по валютах. Аналіз валютного ризику по похідних фінансових інструментах 

наведений у таблиці: 
 

 Гривня та 

немонетарні 

статті 

Долар США  
1 Дол. США = 

5.05 грн. 

Євро 
1 Євро = 

7.41946 грн.  

Інші 

валюти 

Банківські 

метали 

31 грудня 

2008 року 

Всього 

Дебіторська заборгованість за 
деривативами та спот контрактами 709,852  1,161,312  1,412,045  -  35,505  3,318,714 

Кредиторська заборгованість за 
деривативами та спот контрактами (455,880)  (2,246,357)  (506,322)  (1,312)  (44,213)  3,254,084 

Чиста позиція за деривативами та 

спот контрактами 253,972  (1,085,045)  905,723  (1,312)  (8,708)  64,630 

            
ВСЬОГО ВІДКРИТА  ПОЗИЦІЯ 981,966  (354,501)  (19,749)  21,138  857   

 

 
 Гривня та 

немонетарні 

статті 

Долар США  
1 Дол. США = 

5.05 грн. 

Євро 
1 Євро = 

7.41946 грн.  

Інші 

валюти 

Банківські 

метали 

31 грудня 

2007 року 

Всього 

(скориговано) 

            
АКТИВИ            
Грошові кошти та рахунки у 

Національному банку України 363,342  71,828  29,752  2,159  -  467,081 
Банківські метали -  -  -  -  24,722  24,722 

Фінансові активи за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки 
як прибутку або збитку 1,808  -  -  -  -  1,808 

Кошти в банках 1,073,855  352,972  10,756  3,497  4,974  1,446,054 
Позики, надані клієнтам 3,118,647  1,422,110  164,667  3  984  4,706,411 
Інвестиції, наявні для продажу 586,059  -  -  -  -  586,059 
Основні засоби  778,390  -  -  -  -  778,390 
Інвестиційна нерухомість 17,031  -  -  -  -  17,031 
Інші активи 40,546  1,480  1,928  -  -  43,954 

            
ВСЬОГО АКТИВИ  5,979,678  1,848,390  207,103  5,659  30,680  8,071,510 

            

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:            
Кошти банків 730,455  132,206  3,177  -  -  865,838 
Рахунки клієнтів 3,447,945  1,429,277  342,557  1,322  16,238  5,237,339 
Випущені боргові цінні папери 387,372  -  -  -  -  387,372 
Інші запозичені кошти -  366,232  23,416  -  -  389,648 
Відстрочені зобов’язання з податку на 

прибуток 142,599  -  -  -  -  142,599 
Інші зобов’язання 24,317  8,597  1,925  488  -  35,327 

Субординований борг 50,510  -  -  -  -  50,510 

            
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 4,783,198  1,936,312  371,075  1,810  16,238  7,108,633 

            
ВІДКРИТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦІЯ 1,196,480  (87,922)  (163,972)  3,849  14,442   
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Похідні фінансові інструменти та спот угоди  – Справедлива вартість похідних 

фінансових інструментів врахована у наведеному вище аналізу по валютах. Аналіз 

валютного ризику по похідних фінансових інструментах наведений у таблиці: 

 
 Гривня та 

немонетарні 

статті 

Долар США  
1 Дол. США = 

5.05 грн. 

Євро 
1 Євро = 

7.41946 грн.  

Інші 

валюти 

Банківські 

метали 

31 грудня  

2007 року 

Всього 

(скориговано) 
Дебіторська заборгованість за 

деривативами та спот 
контрактами 1,100,738  1,343,150  275,262  5,048  21,144  2,745,342 

Кредиторська заборгованість за 
деривативами та спот 
контрактами (1,305,655)  (1,261,918)  (135,525)  (5,048)  (42,288)  (2,750,434) 

Чиста позиція за деривативами 

та спот контрактами (204,917)  81,232  139,737  -  (21,144)  - 

            
ВСЬОГО ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ 991,563  (6,690)  (24,235)  3,849  (6,702)   

 

Банк здійснює операції з деривативами (своп) з професійними гравцями в основному на 

позабіржовому ринку на стандартних умовах.  Деривативи мають потенційні сприятливі 

(активи) або несприятливі (зобов’язання) умови як результат  коливання ринкових 
процентних ставок, обмінних курсів валют чи інших умов складових угоди.  Загальна 

справедлива вартість активів та зобов’язань за деривативами може час від часу значно 

коливатися. 
 

Наведена нижче таблиця вказує справедливу вартість дебіторської чи кредиторської 

заборгованості по валютним своп угодам Банку на дату балансу.  Таблиця показує загальну 
позицію перед згортанням зустрічних позицій (або платежів) за одним контрагентом, а 

також охоплює угоди з датами погашення після дати балансу.  Угоди є короткостроковими 

за своєю суттю. 

 

 31 грудня 2008 року  31 грудня 2007 року (скориговано) 

 

Угоди з 

позитивною 

справедливою 

вартістю  

  Угоди з 

негативною 

справедливою 

вартістю 

 Угоди з 

позитивною 

справедливою 

вартістю  

  Угоди з 

негативною 

справедливою 

вартістю 

Справедлива вартість валютних своп 

угод:        

 - долари США до отримання при 
розрахунку (+) 842,683  274,160  1,267,387  21,762 

 - долари США до сплати при 
розрахунку (-) (403,480)  (613,106)  (932,323)  (45,695) 

 - євро до отримання при 
розрахунку (+) -  206,277  9,645  7,419 

 - євро до сплати при розрахунку (-) (390,797)  (115,525)  -  (128,913) 
 - гривні до отримання при 

розрахунку (+) 399,802  310,049  967,773  132,965 

 - гривні до сплати при розрахунку (-) (266,633)  (189,247)  (1,274,690)  (30,963) 

        

Чиста справедлива вартість за 

валютними своп угодами 181,575  (127,392)  37,792  (43,425) 

 

Справедлива вартість валютних своп угод включена до складу інших активів (Примітка 21) 
та інших зобов’язань (Примітка 27) станом на 31 грудня 2008 та 2007 років, відповідно. 
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Аналіз чутливості до валютного ризику – В наведеній нижче таблиці представлено 

аналіз чутливості Банку до збільшення чи зменшення курсу долара США по відношенню 

до гривні.  Рівень чутливості використовується Банком при складанні звітів про валютний 

ризик для провідного управлінського персоналу Банку і являє собою оцінку керівництвом 
Банку можливої зміни валютних курсів.  В аналіз чутливості включені тільки суми в 

іноземній валюті, наявні на кінець періоду, при конвертації яких на кінець періоду 

використовуються курси, змінені на відповідний процент по відношенню до діючих.  
Аналіз чутливості включає як позики, надані клієнтам Банку, так і позики, видані 

компаніям, які являють собою закордонну діяльність Банку, якщо подібні позики 

видаються в валюті, відмінної від функціональної валюти кредитора або позичальника. 
 
 31 грудня  

2008 року 

 31 грудня 2007 року 

(скориговано) 

 Грн./ 

Долар США 

+10% 

Грн./ 

Долар США 

-1% 

 Грн./ 

Долар США 

+10% 

Грн./ 

Долар США 

-1% 

 

       

Вплив на прибутки або збитки і 

капітал (35,450) 3,545  (669) 67 

 

       

 
 31 грудня  

2008 року 

 31 грудня 2007 року 

(скориговано) 

 Грн./Євро 

+10% 

Грн./Євро 

-1% 

 Грн./Євро 

+10% 

Грн./Євро 

-1% 

 

       

Вплив на прибутки або збитки і 

капітал (1,975) 197  (2,424) 242 

 

       

 
Обмеження аналізу чутливості – В наведених вище таблицях відображений ефект змін, 

які ґрунтуються на головному припущенні, в той час як інші припущення залишаються 

незмінними.  В дійсності існує зв’язок між припущеннями і іншими факторами.  Також 
необхідно зауважити, що чутливість має нелінійний характер, тому не повинна 

проводитися інтерполяція або екстраполяція отриманих результатів. 

 

Аналіз чутливості не враховує, що Банк активно управляє активами і пасивами. 
В доповнення до цього, фінансовий стан Банку може змінюватись в залежності від змін, 

які відбуваються на ринку.  Наприклад, стратегія Банку в області управління фінансовими 

ризиками спрямована на управління ризиком коливання ринку.  У випадку різких 
негативних коливань цін на ринку цінних паперів керівництво може звертатися до таких 

методів, як продаж інвестицій, зміна складу інвестиційного портфеля, а також інших 

методів захисту.  Відповідно, зміна припущень може не мати впливу на зобов’язання, але 
може суттєво вплинути на активи, які враховуються на балансі по ринковій ціні.  В цій 

ситуації різні методи оцінки активів і зобов’язань можуть призвести до значних коливань 

величини власних коштів. 

 
Інші обмеження в наведеному вище аналізі чутливості включають використання 

гіпотетичних змін на ринку з метою розкриття потенційного ризику, які являють собою 

лише прогноз Банку про майбутні зміни на ринку, які неможливо передбачити з якою-
небудь мірою впевненості.  Також обмеженням є припущення, що всі процентні ставки 

змінюються ідентичним чином.  

 

 


