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1

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та Правлінню ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(правонаступник ПАТ «ІНДЕКС-БАНК»)

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» (далі – Банк), що додається та включає загальну
інформацію про діяльність Банку в 2010 році, баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про
фінансові результати, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів,
звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до річної фінансової
звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в банківських установах України та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкту господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
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використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України.

Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на розкриття Банком інформації у Примітці 3 «Основні оцінки та судження
під час застосування принципів бухгалтерського обліку» та Примітці 6 «Кредити та
заборгованість клієнтів» щодо справедливої вартості будівель та споруд (нерухомості), що
отримані у якості забезпечення кредитних операцій, яка має визначатися за ринковою
вартістю.

Банк зазначає, що оскільки станом на 31 грудня 2010 року активний ринок нерухомості
відсутній, а існуючі стандарти та правила оцінки майна не містять алгоритму визначення
ринкової вартості в умовах кризових явищ, то фактично, при визначенні вартості заставного
майна застосовується оціночна вартість, яка в більшій мірі спирається на професійну думку
фахівців з оцінки, ніж на ринкові фактори.

Оцінка справедливої вартості нерухомості вимагає формування суджень та застосування
припущень щодо порівнянності об’єктів майна та інших факторів. Виходячи з
вищенаведеного, Банк визнає, що розмір сформованих резервів під кредитні ризики може
зазнати впливу від застосування оціночної вартості заставного майна в умовах існування
кризових явищ або їх наслідків, та зазначає, що балансова вартість інвестиційної
нерухомості також може зазнати впливу від застосування оціночної вартості для її
визначення.

Інші питання

Звертаємо увагу також на наявність значної невизначеності, результат якої залежить від
майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем Банку, але які можуть впливати на
його фінансові звіти.

Зазначена невизначеність – це проблема, обумовлена тим, що банківська система України
знаходиться під негативним впливом наслідків фінансово-економічної кризи, що значною
мірою пов’язано з погіршенням фінансового стану позичальників та емітентів цінних
паперів, обмеженням обсягів банківських операцій та іншими об'єктивними причинами.
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ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Додаткова інформація згідно вимог Постанови Правління Національного банку України
від 09.09.2003 р. № 389

Відповідність обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення встановлювалась
на підставі аналізу статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за
строками погашення», затвердженої постановою Правління Національного банку України від
19.03.2003 № 124 (із змінами), з урахуванням коригуючих проводок за 2010 рік. В частині
фінансових активів, врахованих з простроченою заборгованістю та зменшених на відповідну
суму резервів, і фінансових зобов’язань вона достовірно відображена Банком у Примітці 32
«Управління фінансовими ризиками» (таблиця 32.10 «Аналіз фінансових активів та
зобов’язань за строком погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік»).
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року невідповідність між фінансовими активами та
зобов’язаннями Банку в окремих часових інтервалах становить: до одного місяця - негативна
в розмірі 10.3% фінансових активів Банку; від 1 до 3 місяців - негативна в розмірі 4.2%
фінансових активів Банку; від 3 до 12 місяців – негативна в розмірі 1.2% фінансових активів
Банку; від 12 місяців до 5 років - позитивна в розмірі 17.8% фінансових активів Банку; понад
5 років – позитивна в розмірі 5.0% фінансових активів Банку. Сукупний розрив ліквідності
на кінець дня 31 грудня 2010 року є позитивним в розмірі 33.6% фактично сплаченого
зареєстрованого статутного капіталу або 7.1% фінансових активів Банку та знаходиться в
межах, що рекомендуються Національним банком України.

Якість управління активами та пасивами протягом звітного року дозволяла забезпечувати
Банку необхідний рівень ліквідності та платоспроможності, про що свідчить дотримання
Банком встановлених нормативів банківської діяльності. Протягом 2010 року у зв’язку з
негативним впливом наслідків фінансово-економічної кризи на банківську систему України
Банк з метою зменшення цього впливу при управлінні активами та пасивами керувався
обмеженнями та запроваджував додаткові заходи для забезпечення стабільності роботи
Банку та захисту інтересів вкладників. В 2010 році відбулося зменшення обсягів негативно
класифікованих активів, у тому числі за рахунок списання безнадійної заборгованості та
продажу (переуступки) прав вимоги за кредитними договорами юридичних та фізичних осіб,
інформація про які наведена в Загальній інформації про діяльність банку в 2010 році та
Примітці 6 «Кредити та заборгованість клієнтів». Протягом року Банк не потребував
рефінансування з боку Національного банку України та не допускав прострочення
погашення за власними зобов’язаннями.

Достатність резервів та капіталу Банку обумовлена якістю його активів.

Інформація щодо якості кредитного портфеля Банку станом на 31 грудня 2010 року
наведена в Загальній інформації про діяльність Банку в 2010 році, Примітці 5 «Кошти в
інших банках» (таблиця 5.2 «Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня
2010 року»), Примітці 6 «Кредити та заборгованість клієнтів» (таблиця 6.7. «Аналіз
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кредитної якості кредитів на 31 грудня 2010 року»), Примітці 19 «Резерви за
зобов’язаннями» (таблиця 19.1 «Резерви за зобов’язаннями на 31 грудня 2010 року»).
Інформація стосовно класифікації кредитних операцій та рівня формування резервів, що
відображена в Примітці 6 «Кредити та заборгованість клієнтів» (таблиця 6.1. «Кредити та
заборгованість клієнтів» та таблиця 6.2 «Аналіз зміни резервів під заборгованість за
кредитами за 2010 рік») відображає оцінку якості кредитного портфеля управлінським
персоналом Банку, яка здійснена на підставі внутрішніх положень Банку, розроблених
виходячи з вимог Національного банку України щодо оцінки фінансового стану
позичальників та обслуговування ними боргу, з урахуванням накопиченого Банком досвіду з
кредитного обслуговування фізичних та юридичних осіб. На думку Аудиторської фірми, в
економічних умовах, що склалися, достатність сформованих резервів за кредитними
операціями фізичних та юридичних осіб обумовлюється, в першу чергу, станом
обслуговування кредитних операцій, а також перспективами погашення боргу, в тому числі
за рахунок реалізації заставного майна.

Інформація щодо якості портфеля цінних паперів розкрита в Примітці 7 «Цінні папери у
портфелі банку на продаж» (таблиця 7.2 «Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у
портфелі банку на продаж на 31 грудня 2010 рік») та Примітці 8 «Цінні папери у портфелі
банку до погашення». Станом на 31 грудня 2010 року вкладення в державні облігації
складають 76.7% від загального обсягу вкладень в цінні папери. Всі боргові цінні папери у
портфелі Банку станом на 31 грудня 2010 року є поточними та не знеціненими цінними
паперами.

Інформація щодо якості та стану дебіторської заборгованості розкрита у Примітці 12
«Інші фінансові активи» та Примітці 13 «Інші активи». Стан дебіторської заборгованості
визначений Банком згідно нормативних вимог Національного банку України та внутрішніх
положень Банку, згідно до яких сформована відповідна сума резерву.

Інформація щодо формування капіталу Банку, фондів та резервів (крім резервів під кредитні
ризики та операції з цінними паперами, резервів під дебіторську заборгованість) розкрита
Банком у Примітках 23 «Статутний капітал», 24 «Резервні та інші фонди банку», 33
«Управління капіталом». Формування капіталу Банку, фондів та резервів відбувається, в
цілому, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку
України. Банком протягом звітного року не порушувались норматив адекватності
регулятивного капіталу та норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних
активів, які встановлені постановою Правління Національного банку України №368 від
28.08.2001 «Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в України» (надалі –
Постанова №368). Разом з тим, як зазначено в Примітці 33 «Управління капіталом», розмір
регулятивного капіталу є меншим за статутний. Згідно планів розвитку Банку зазначена
невідповідність регулятивного капіталу вимогам Постанови №368 має бути виправлена
протягом наступного 2011 року.

Операції з пов’язаними особами розкриті в Примітці 36 «Операції з пов’язаними особами».
Ці операції здійснювались Банком відповідно до вимог нормативно-правових актів
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Національного банку України на умовах, що викладені в Примітці 36 «Операції з
пов’язаними особами».

Системи управління ризиками Банку, в цілому, є адекватними. Інформація щодо оцінки
ризику банківських операцій розкрита в загальній інформації про діяльність Банку в 2010
році, в Примітці 5 «Кошти в інших банках», Примітці 6 «Кредити та заборгованість
клієнтів», Примітці 19 «Резерви за зобов’язаннями» та в Примітці 32 «Управління
фінансовими ризиками» (таблиці 32.1 «Аналіз валютного ризику», 32.4 «Загальний аналіз
відсоткового ризику», 32.6 «Аналіз географічної концентрації фінансових активів та
зобов'язань за 2010 рік», 32.10 «Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком
погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік»), а також у Примітці 34
«Потенційні зобов'язання банку».

Бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку, в
цілому, адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. На
виконання вимог постанов Правління Національного банку України №481 від 27.12.2007
«Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)
операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» та
№255 від 18.06.2003 «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат
банків України» Банк здійснює роботу із застосування ефективної ставки відсотку для
визначення амортизованої собівартості фінансових інструментів, яка потребує подальшого
розвитку.

Додаткова інформація згідно вимог Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 р. за №1528

На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов’язання та про власний капітал
розкрита у фінансових звітах Банку відповідно до нормативних вимог щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України.

Вимоги до вартості чистих активів (капіталу) банків встановлені Законом України «Про
банки та банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 як спеціальні вимоги до капіталу
банків, згідно яких Національний банк України здійснює контроль за дотриманням банками
розміру, достатності та адекватності капіталу шляхом встановлення економічних нормативів
та нормативно-правового забезпечення здійснюваних банками операцій. Нормативи
капіталу, які включають мінімальний розмір регулятивного капіталу, норматив адекватності
регулятивного капіталу та норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних
активів, затверджені Постановою №368. Станом на звітну дату Банк дотримувався
встановлених нормативів капіталу. Як зазначено в Примітці 33 «Управління капіталом»
станом на 31 грудня 2010 року регулятивний капітал Банку (з урахуванням коригуючих
проводок за 2010 рік) складає 960,257 тис. грн. при статутному капіталі 1,050,000 тис. грн.
Згідно планів розвитку Банку зазначена невідповідність регулятивного капіталу вимогам
Постанови №368 має бути виправлена протягом наступного 2011 року.
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Статутний капітал Банку сплачений у встановлені законодавством терміни (повністю) і
складає 1,050,000 тис. грн.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо
показників ліквідності банків.

Станом на 31 грудня 2010 року в обігу не перебувають випущені Банком цінні папери, які
повинні мати забезпечення відповідно до вимог законодавства України.

Протягом 2010 року Банк не здійснював операцій з випуску іпотечних облігацій, які повинні
мати іпотечне покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації» №3273-IV від
22.12.2005.

Інформацію щодо обсягу чистого збитку розкрито Банком у Звіті про фінансові результати та
Звіті про сукупні прибутки та збитки.

Станом на 31 грудня 2010 року Банк не має зобов’язань за борговими та іпотечними цінними
паперами.

Станом на 31 грудня 2010 року Банк не має в управлінні активів недержавних пенсійних
фондів.

Інформація про дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та
призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною першою статті
41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006,
розкрита в Загальній інформації про діяльність Банку в 2010 році.

Президент фірми                                                 Т. Бернатович

Сертифікований аудитор
Сертифікат аудитора банків №0021
Свідоцтво НБУ №0000012
від 30.08.2007

11 квітня 2011 року
м. Київ, вул. Донецька, 37/19
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Загальна інформація про діяльність банку
в 2010 році

Публічне акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНІЙ БАНК» - є
акціонерним товариством та входить в єдину банківську систему України. ПАТ
«ІНДЕКС-БАНК»- це універсальний банк, власником якого є одна з найбільших
фінансових груп світу – Credit Agricole Group. Банк працює на фінансовому ринку
України з 1993 року, надає повний спектр банківських послуг приватним клієнтам та
підприємствам малого, середнього бізнесу, великим корпоративним клієнтам,
приділяючи особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового
комплексу. Згідно з класифікацією Національного банку України ПАТ «ІНДЕКС-
БАНК» входить до групи великих банків України. Країна реєстрації, місцезнаходження
головного офісу та юридична адреса Банку: 01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
Регіональна мережа Банку охоплює всі регіони України та складається з понад 200
точок продажів. Банк також є партнером об’єднаної банкоматної мережі «АТМоСфера»
та підтримує власну мережу з понад 260 АТМ.

Вже 10 років поспіль Банк є уповноваженим Пенсійним фондом з виплати
пенсій та грошової допомоги в усіх регіонах України, а в грудні 2010 року міжвідомча
конкурсна комісія прийняла рішення про продовження терміну дії договору по
співпраці з ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» до 1 січня 2012 року з правом пролонгації.

ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» є партнером програм кредитування Renault Finance,
Nissan Finance та Hyundai Finance, а кредити на авто марок Renault, Nissan, Toyota,
Lexus, Mazda, Suzuki, Subaru, Hyundai, KIA стали доступнішими для українських
автолюбителів дякуючи співробітництву Банку з їх імпортерами та офіційними
дилерами на українському ринку. Банк постійно розширює перелік своїх партнерів і у
2010 році став одним з найактивніших і найуспішніших серед банків, що займаються
автокредитуванням.

ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» успішно співпрацює з міжнародною платіжною
системою «Юністрім» вже понад 5 років. У вересні 2010 Банк отримав відзнаку від
компанії, зайнявши почесне І місце серед банків України та партнерів системи за
об’ємом здійснених переказів у 2009 році («Об’єм року 2009»).

16 грудня 2010 року рейтингова агенція «Кредит-Рейтинг» підвищила
довгостроковий кредитний рейтинг Банку з uaА до uaA+. Прогноз по рейтингу –
стабільний.

Мажоритарний акціонер ІНДЕКС-БАНКу – Credit Agricole Group – є визнаним
лідером на ринку фінансових послуг світу, найкрупнішим банком Європи за рівнем
прибутків від роздрібних банківських послуг та володіє 28% ринку роздрібних
банківських послуг Франції. Credit Agricole входить до ТОП 10 найбільших банків світу
за об’ємом акціонерного капіталу та посідає третє місце за обсягом загальних активів
(інформація The Banker, 2010). Чистий прибуток Групи за  2010 рік становить 3,6 млрд.
євро. Міжнародні рейтингові агенції присвоюють Credit Agricole високі довгострокові
рейтинги, що відображують сильне фінансове становище групи: AA1 (Moody’s), АА-
(Standard and Poor’s), AA- (Fitch).
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У 2010 році статутний капітал ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» було збільшено на суму
500 млн. грн. до розміру 1 050 000 000 грн. за рахунок грошових внесків акціонерів.

Дякуючи підтримці потужного акціонера Банк стабільно працює, вигідно
вирізняючись  серед банків-конкурентів на українському ринку, та інвестує кошти в
подальший розвиток і зміцнення своїх бізнес позицій.

Стратегія банку

Стратегічною метою ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» є використання значного існуючого
потенціалу банку та потенціалу групи Credit Agricole для створення дійсно
універсального та високотехнологічного банку, досягнення амбіційної цілі - входження в
десятку найбільших банків України. На сьогоднішній день група Credit Agricole вважає
український ринок перспективним та планує надалі інвестувати в розвиток ПАТ
«ІНДЕКС-БАНК» шляхом збільшення капіталізації банку для забезпечення його
прибуткової діяльності.

В звітному році банк завершив фазу оздоровлення та просуває стратегію розвитку
різних видів діяльності, розширення переліку банківських послуг, оновлення
продуктового ряду для своїх клієнтів та збільшення продажів прибуткових продуктів,
оптимізації існуючої мережі банку, оптимізації виробничих процесів та посиленя
контролю за видатками. Банк планує і надалі здійснювати суттєві інвестиції в
інформаційні технології, в бренд банку та покращення формату відділень.

ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” є універсальною кредитно-фінансовою установою, яка
здійснює банківські операції на грошовому та валютному ринках відповідно з
отриманою банківською ліцензією № 99 та письмового дозволу №99-4, що видані НБУ
09.10.2009р., ліцензіями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення депозитарної, брокерської та дилерської діяльності, андерррайтингу.
Діяльність банку ґрунтується на принципах надійності, збалансованості фінансових
показників, дотриманні норм та передової практики банківської діяльності. Банк
здійснює свою діяльність у відповідності до отриманих ліцензій та дозволу по таких
напрямках:

Кредитування, залучення депозитів та обслуговування корпоративних
клієнтів: надання кредитів - на поповнення обігового капіталу, на інвестиційні цілі
(активізація діяльності в аграрному секторі та в супутніх галузях, підтримка експортерів),
залучення депозитів від юридичних осіб, організація обслуговування клієнтів,
документообіг, що пов’язаний з усіма видами транзакцій і операцій, обробка платіжних
доручень та повідомлень в системі «Клієнт-Банк».

Кредитування, залучення депозитів та обслуговування фізичних осіб:
надання кредитних продуктів фізичним особам, обслуговування клієнтів-фізичних осіб,
залучення депозитів від фізичних осіб.

Діяльність казначейства: операції на кредитному ринку, операції на валютному
ринку, операції з цінними паперами (як за дорученням клієнтів, так і за власний рахунок),
взаємовідносини з професійними учасниками фінансового ринку - банками, страховими
компаніями, фінансовими посередниками ринків капіталу.

Розвиток карткового бізнесу, в тому числі розробка і технологічна підтримка
всіх продуктів, що базуються на пластикових картках, взаємовідносини з платіжними
системами, процесинговими центрами, виробниками пластику, підтримка ембосингу,
підтримка зарплатних продуктів для корпоративних клієнтів.

Платіжні операції: відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-
кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів за допомогою платіжних
інструментів та зарахування коштів на рахунки; ведення рахунків клієнтів (резидентів та
нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
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ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній
валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці
України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в
іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків
у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

Каса і грошовий обіг: приймання, перерахування, обробка, зберігання і видача
готівки у національній та іноземній валютах, перевезення валютних цінностей та
інкасація коштів; обмін та конвертація іноземної валюти (неторговельні операції).

Документарні операції: надання послуг по обслуговуванню клієнтів за
документарними акредитивами та гарантійними операціями в національній та іноземній
валютах.

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів: відкриття рахунків у цінних
паперах, зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними
паперами на рахунках у цінних паперах.

Щодо контрагентів-юридичних осіб, банк співпрацює з підприємствами
промислового та виробничого секторів економіки, сільського господарства, торгівлі та
громадського харчування, страхування, будівництва, транспорту, зв'язку та інших
секторів економіки країни.

Організаційна структура ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” побудована за основними
лініями, кожна з яких підпорядкована одному з членів Правління банку:
- Лінія голови Правління (департамент по роботі з персоналом; департамент

організаційного, проектного та процесного управління; управління
секретаріату; управління корпоративного секретаріату;  менеджер зі зв’язків з
громадськістю, менеджер із внутрішніх комунікацій; департамент безпеки).

- Лінія юридичного забезпечення (юридичний департамент).
- Лінія фінансового управління  та звітності (департамент обліку та звітності;

департамент фінансового контролінгу; департамент казначейства та фінансових
інститутів; департамент управління активами та пасивами; управління зберігача
цінних паперів).

- Лінія управління ризиками (департамент постійного контролю та ринкових
ризиків; департамент оцінки ризиків корпоративного бізнесу; департамент
оцінки ризиків роздрібного бізнесу;  управління моніторингу застав).

- Лінія комплаєнсу (департамент фінансового моніторингу; управління
деонтології, управління фінансової безпеки).

- Лінія корпоративного бізнесу (департамент розвитку корпоративного бізнесу,
департамент кредитного аналізу, департамент розвитку продуктів для МСБ,
управління обслуговування клієнтів).

- Лінія роздрібного бізнесу та каналів продажів (департамент розвитку
роздрібного бізнесу;  департамент  мережі продажів; департамент продажів
через альтернативні канали та партнерів банку).

- Лінія операцій та інформаційних технологій (операційний департамент;
департамент банківських технологій; департамент інформаційних технологій;
департамент збору кредитів роздрібного бізнесу, департамент логістики та
управління нерухомістю; управління безпеки інформаційних технологій).

- Внутрішній аудит – (департамент внутрішнього аудиту, що підпорядковується
безпосередньо Спостережній Раді).

Розвиток банку в 2010 році характеризується наступними показниками.

За 2010 рік чисті активи банку (скориговані на резерви під активні
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операції) зменшилися на 303 745 тис. грн. або на 5% та склали 5 332 316 тис. грн. (за 2009
рік – 5 636 061 тис. грн.). У структурі активів найбільша питома вага серед активних
статей балансу, припадає на статті «Кредити та заборгованість клієнтів», яка становила
на 1.01.2011 71 % (на 1.01.2010 р. – 48%), «Грошові кошти та їх еквіваленти» становила
15 % (на 1.01.2010 р. – 37 %), «Основні засоби та нематеріальні активи» - 7% (на
1.01.2010 р. –7 %), «Кошти в інших банках» - 5% (на 1.01.2010 р. – 5 %).

Клієнтські активи збільшились на 39% до суми 3 767 673 тис.грн (за
вирахуванням сформованих резервів). При цьому кредити фізичних осіб збільшились на
6% до 1 994 925 тис.грн., а кредити юридичних осіб на 60% до суми 2 371 470 тис.грн.
(без урахування сформованих резервів).

Протягом 2010 року дещо змінилася структура кредитного портфелю банку,
зокрема: частка кредитів, наданих юридичним особам зросла з 44% від загального
кредитного портфелю на кінець 2009 року до 54% на кінець 2010 року; частка кредитів,
наданих фізичним особам зменшилася з 56% до 46% (примітка 6).

Зміна співвідношення портфелів кредитів, наданих фізичним та юридичним
особам, відбувалася на фоні збільшення абсолютного розміру обох портфелів. Найбільша
зміна портфелю спостерігалась у сегменті юридичних осіб: за 2010 рік збільшення на
65% (за рахунок видачі нових кредитів корпоративним клієнтам). Портфель фізичних
осіб збільшився на 6%. Такі тенденції розвитку активів банку у 2010 році пояснюються
поліпшенням макроекономічної ситуації, що сприяла відновленню кредитування.

Обсяг негативно класифікованих активів становить 621 399 тис.грн., що складає
9,7% у загальних активах банку.

Зменшення грошових коштів та їх еквівалентів на 62% відбулося  за рахунок
коштів на рахунках інших банків у іноземній валюті. Аналогічне зменшення і по
залучених коштах у іноземній валюті. Зменшення пояснюється зміною пріоритетності
між національною та іноземною валютами.

Протягом 2010 року сформовані резерви під активні операції банку зменшилися
на 62 947 тис. грн. (10%) і досягли 598 722 тис. гривень.

Загальний обсяг зобов’язань Банку протягом 2010 року зменшився на 780 300 тис.
грн. (або на 14%), і становив на 31.12.2011 року 4 610 153 тис. грн. Зменшення загального
обсягу зобов’язань відбулося, в основному, за рахунок: зменшення залишків коштів
банків – на 1 323 446 тис. грн. (на 49%), при цьому збільшення обсягу коштів клієнтів –
на 832 378 тис. грн. (на 40%). Збільшення коштів клієнтів юридичних осіб – на
373 017 тис. грн. (на 71%), фізичних осіб – на 459 361 тис. грн.  (на 29%).

У структурі зобов'язань питома вага коштів, залучених від клієнтів становила
63% (на 01.01.2010 р. – 39%). У структурі зобов'язань питома вага коштів, залучених на
рахунки фізичних осіб, на 01.01.2011 р. становила 44 % (на 01.01.2010 р. – 29%), суб'єктів
господарювання – 19% (на 01.01.2010 р. – 10%). Частка кредитів, отриманих від інших
банків, та строкових вкладів (депозитів) інших банків становила 30 % (на 01.01.2010 р. –
50%), частка коштів cубординованого боргу – 5,5 % (на 01.01.2010 р. – 4,7%). Станом на
01.01.2011 р. сума отриманих кредитів від Credit Agricole S.А. становить в еквіваленті
1 234 064 тис. грн. (довгострокових кредитів 1 074 830 тис. грн., короткострокових
кредитів 159 234 тис. грн.) – 23% від суми активів банку.

У структурі коштів клієнтів  кошти фізичних осіб на 01.01.2011 р. становили 69 %
(на 01.01.2010 р. – 75%), суб'єктів господарювання – 31 % (на 01.01.2010 р. – 25%).

Обсяг власного капіталу збільшився в 2010 році на 476 555 тис. грн. (на 194 %).
Збільшення акціонерного капіталу відбулося на 500 000 тис. грн. (на 91 %), що сприяло
зміцненню фінансової стійкості та довіри до банку з боку його клієнтів та партнерів,
підвищило інвестиційний потенціал та заклало основу для подальшого динамічного
розвитку банку.

Зменшення балансової вартості субординованого боргу на 802 тис. грн. відбулось
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за рахунок переоцінки вартості вкладень в доларах США за офіційними курсом гривні до
долара США станом на кінець дня 31.12.2010р. (примітка 22).

За підсумками 2010 року банк отримав чистий збиток в сумі 23 388 тис. грн., що
на 277 172 тис. грн. (на 92%) або в 13 разів менше обсягу збитків за 2009 рік.

Основні статті, що вплинули на формування фінансового результату за 2010 рік
(інформація надається порівняно з 2009 роком):

- чистий процентний дохід – 261 258 тис. грн. проти 267 188 тис. грн.  (-2 %);
- чистий комісійний дохід – 131 656 тис. грн. проти 170 490 тис. грн. (- 23 %);
- дохід від торгівлі іноземною валютою – 29 766 тис. грн. проти 49 507 тис. грн.
(- 40%);
- інший операційний дохід – 116 875 тис. грн. проти 290 560 тис. грн. (- 60%). .
- адміністративні витрати – 573 381 тис. грн. проти 854 387 тис. грн. (-33 %) у 2009

році;
- розформування резервів – 3 927 тис. грн. проти витрат на формування резервів

році на суму  200 006 тис. грн. (-200%) у 2009 році.
Доходи від розформування резервів складають підсумкову величину, яка склалася

внаслідок розформування резервів у сумі 80 461 тис. грн., створених Банком під ризики
неповернення боргів за кредитними операціями у поточному та попередніх звітних
періодах, внаслідок продажу у 2010 році портфелю безнадійних до отримання кредитів
та переуступки боргу за кредитами, та витрат поточного року на формування резервів
під діючу кредитну заборгованість у розмірі 76 534 тис.грн.

Доходи банку на 01.01.2011 р. становили 891 535 тис. грн., або зменшилися за рік
на 19%. Процентні доходи, як і раніше, залишались основною статтею доходів – 590 663
тис. грн. Їх обсяги порівняно з попереднім роком зросли на 2%, а частка у структурі
доходів банку збільшилась до 67 порівняно з 53% на 01.01.2010 р.

Частка комісійних доходів склала 17 % проти 16% станом 01.01.2010 року.
Водночас спостерігалося зменшення частки інших операційних доходів з 27% до

13 %. Значну долю у структурі інших операційних доходів у 2009 році складали
субсидії, що Банк отримав у розмірі  235 133 тис. грн. від Credit Agricole S.А.
Виключення у 2010 році субсидій із доходів банку вплинуло на абсолютний розмір
інших операційних доходів, проте їх частка (без урахування субсидій 2009 року) зросла
з 55 437 тис. грн. до 119 875 тис. грн. (+54%).

У 2010 році порівняно з попереднім роком витрати банку  зменшилися на 34,6 %, і
на 01.01.2011 р. становили 904 923 тис. грн. Процентні витрати становили 329 405
тис. грн. (на 6 % більше, ніж на 01.01.2010 р.), а їх частка збільшилася до 36% (порівняно
з 22% на 01.01.2010 р.). Порівняно з 2009 роком загальні адміністративні витрати
скоротилися на 33% і становили 63% від витрат. Обсяг адміністративних витрат   у
розмірі 74 584,5 тис. грн був пов’язаний  з продажем у 2010 році портфелю негативно
класифікованих кредитів. Ці витрати не  є регулярними та не пов’язані з проведенням
банківських операцій. Без урахування цих витрат адміністративні витрати в 2010 році
склали 498 796 тис.грн., що більше скоригованої на аналогічні цілі суми витрат 462 927
тис.грн. у 2009 році (тобто, збільшилися на 35 869 тис. грн. або 7,7 %);

Витрати на утримання персоналу (що становили 30% загальних адміністративних
витрат) у 2010 році збільшилися на 5% (зокрема, внаслідок створення резервів під
майбутні виплати за підсумками діяльності за 2010 рік) у сумі 13 000 тис.грн. Решта
збільшення обсягу загальних адміністративних  витрат пов’язано  з проведенням
модернізації інформаційних систем банку, зокрема оновлення операційної системи
банку,  системи безпеки та охорони приміщень  банку.

Протягом року банк не здійснював операцій з рахунками довірчого управління.
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На кінець 2010 року регіональна мережа банку налічувала 206 точок продажів в
усіх регіонах України. Враховуючи перспективи ринку банківських послуг, важливим
напрямком свого розвитку Банк вважає оптимізацію та подальше вдосконалення
регіональної мережі з метою підвищення ефективності її роботи.

Діяльність банку можна умовно розділити на такі основні сегменти - послуги
корпоративним клієнтам, послуги  фізичним особам, інвестиційна діяльність, інша
оперативна діяльність та нерозподілені активи та зобов’язання. Операційні сегменти - це
відокремлювані компоненти підприємства, які надають певні послуги, або виробляють
певну продукцію, зазнають ризиків, внаслідок діяльності яких підприємство отримує
доходи та несе витрати, чиї операційні результати регулярно переглядає особа,
відповідальна за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є в наявності окрема
фінансова інформація.

До сегменту послуг корпоративним клієнтам відносяться всі послуги, що
надаються банком корпоративним клієнтами, включаючи обслуговування поточних
рахунків юридичних осіб, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі
«овердрафт», видачу та обслуговування операцій з використанням платіжних карток,
надання кредитів та інших видів фінансування, включаючи операції в національній та
іноземній валютах. До активів (зобов’язань) за операціями з корпоративними клієнтами
віднесені активи (зобов’язання), які формуються в результаті надання послуг
корпоративним клієнтам за вирахуванням нарахованих резервів за такими активами.

До сегменту послуг фізичним особам відносяться всі послуги, що надаються
банком фізичним особам - клієнтам. Цей сегмент включає ті самі види банківських
операцій, що і у сегменті корпоративних клієнтів, які надаються клієнтам – фізичним
особам. Це послуги з відкриття та ведення поточних, вкладних, карткових  рахунків,
споживчого та іпотечного кредитування, виконання переказів за міжнародними
платіжними системами, переказів з відкриттям та без відкриття поточних рахунків. До
активів (зобов’язань) за операціями з фізичними особами віднесені активи (зобов’язання)
які формуються в результаті надання послуг фізичним особам, за вирахуванням
нарахованих резервів за такими активами.

По інвестиційній діяльності банку активи та зобов’язання сформовані в результаті
придбання основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій за
вирахуванням накопиченої амортизації та зобов’язань банку, що виникли за даними
операціями. Також до сектору інвестиційної банківської діяльності входять зобов’язання,
сформовані в результаті інвестицій акціонера банку у вигляді субординованого боргу.

До інших операцій віднесені активи (зобов’язання), які не ввійшли до основних
трьох сегментів, в тому числі грошові кошти, кореспондентські рахунки в НБУ та інших
банках, операції з залучення та розміщення коштів інших банків, розрахунки за товари та
послуги для банку, заборгованість, пов’язану із адміністративно-господарською
діяльністю банку, розрахунки із працівниками, розрахунки за податками та зборами до
державного, місцевого бюджету, до Пенсійного фонду, в інші позабюджетні фонди.

Протягом 2010 року значно збільшився  об’єм послуг, що надавалися
корпоративним клієнтам .

Розвиток співпраці з компаніями, що належать до корпоративного сегменту, є
одним з важливих напрямів розвитку банку. Таке співробітництво дає можливість
розвитку банку шляхом гармонійної синергії з іншими бізнес-лініями, забезпечуючи
зростання не тільки великого корпоративного бізнесу, а й розширення клієнтської бази
для роздрібного, малого і середнього бізнесу. На сьогоднішній день корпоративний
бізнес являє собою професійну команду із 40 фахівців, що працюють із компаніями з
річним обсягом продажів не менше еквіваленту 5 млн. доларів на рік.
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Основною метою для команди корпоративного бізнесу є задоволення потреб
компаній в рішеннях, що забезпечать максимальну ефективність їх бізнесу, в т.ч.:
фінансування інвестиційних потреб, фінансування робочого капіталу, торгове
фінансування та документарні операції, факторинг. Вагомою перевагою Банку при
проведенні документарних операцій є присутність банків групи Credit Agricole в майже
70 країнах.

Поряд з зазначеними вище програмами фінансування, Банк пропонує розміщення
тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках під конкурентні відсоткові ставки.

До того ж Банк пропонує сучасні продукти із управління грошовими потоками
компанії або групи (холдингу), якісне щоденне обслуговування, в т.ч. із використанням
платіжних карт: корпоративні картки, виплата заробітної плати співробітникам компанії
тощо.

Дотримуючись стратегії групи Credit Agricole, ІНДЕКС-БАНК позиціонується на
ринку як один з лідерів з фінансування підприємств сільськогосподарського сектору
України. Близько половини корпоративних клієнтів банку – компанії, що працюють в
сфері сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції.

Окрім спеціалістів з фінансовою та економічною освітою, в банку працюють
фахівці з рослинництва та тваринництва.

На сьогоднішній день ІНДЕКС-БАНК - це банк, який не тільки розуміє підходи до
фінансування компаній сільськогосподарського сектору, а й банк, що розуміє саме
сільське господарство.

Завдання банку – побудова ефективних тривалих відносин, що будуть
охарактеризовані нашими клієнтами, як партнерські.

У 2010 році банк особливу увагу зосереджував на співпраці з клієнтами
середнього та малого бізнесу. Згідно критеріїв банку, до сегменту середнього та малого
бізнесу відносяться підприємства з річною виручкою до 5 млн. доларів (в еквіваленті) та
приватні підприємці.

Активна та динамічна команда ІНДЕКС-БАНКу, що відповідає за розвиток
напрямку малого та середнього бізнесу, проводить регулярний моніторинг змін у
потребах цільових клієнтів. Тому ІНДЕКС-БАНК вдало поєднує клієнтоорієнтованість та
виваженість у прийнятті рішень, щодо впровадження нових продуктів та послуг для
клієнтів середнього та малого бізнесу.

Для клієнтів середнього та малого бізнесу ІНДЕКС-БАНК пропонує повний
спектр банківських послуг, створених з урахуванням потреб та особливостей бізнесу.

Послуги з розрахунково-касового обслуговування допомагають правильно
організувати роботу підприємств та зробити її ефективнішою. Досвідчені керівники
оцінили зручність використання системи віддаленого доступу до поточних рахунків
«Клієнт-банк» та переваги зарплатно-карткових проектів (замість стандартної виплати
заробітної плати готівкою).

Низка депозитних програм користується попитом серед підприємств та
підприємців, що бажають не лише накопичувати тимчасово вільні кошти, але й
отримувати від цього додатковий процентний дохід.

Документарні операції цікаві клієнтам, які приймають активну участь у тендерах,
працюють на зовнішніх ринках або розширюють мережу контрагентів.

ІНДЕКС-БАНК розуміє потребу клієнтів в своєчасному фінансуванні, тому
пропонує клієнтам середнього та малого бізнесу різноманітні види кредитних програм –
від кредитних ліній на поповнення обігових коштів до інвестиційних проектів. Слід
зазначити, що ІНДЕКС-БАНК плідно співпрацює з офіційними дилерами провідних
автомобільних марок, що дозволяє пропонувати клієнтам гнучкі цінові умови при
кредитуванні на придбання комерційного автотранспорту.
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Дотримуючись стратегії групи Credit Agricole, ІНДЕКС-БАНК пропонує комплекс
кредитних послуг для агропідприємств – фінансування поповнення обігових коштів та
кредити на придбання техніки з гнучким графіком виплат, адаптованим під потреби
сільськогосподарських підприємств.

Оскільки Україна історично є однією з провідних аграрних держав світу,
співпраця з підприємствами аграрного сектору є перспективною. ІНДЕКС-БАНК активно
фінансує сільгоспвиробників, адже економічні умови для розвитку таких підприємств є в
цілому сприятливими та стабільними, а досвід Credit Agricole дозволяє ІНДЕКС-БАНКу
розуміти потреби аграріїв та фінансувати їх діяльність з мінімальними ризиками.

Спеціально для створення найвигідніших умов кредитування, ІНДЕКС-БАНК
впровадив низку партнерських програм з провідними компаніями, які пропонують
продукцію для агробізнесу. У порівнянні з середніми по ринку, цінові умови за всіма
партнерськими програмами ІНДЕКС-БАНКу є більш вигідними для позичальників.

ІНДЕКС-БАНК зацікавлений у збільшенні своєї частки на ринку банківських
послуг для клієнтів середнього та малого бізнесу.

Банк продовжує працювати над тим, щоб стати надійним та довгостроковим
партнером для перспективних підприємств середнього та малого бізнесу.

Протягом 2010 року ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" дотримувався економічних
нормативів Національного банку України. За станом на 31.12.2010 року нормативи
банку мали такі значення:

норматив регулятивного капіталу (Н1) – 969 651 тис. грн.
норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 16.9 %
норматив адекватності основного капіталу (НЗ) – 16.8 %
норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 50 %
норматив поточної ліквідності (Н5) – 56.3 %
норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 70 %.

В 2010 році Національний банк України не встановлював до ПАТ «ІНДЕКС-
БАНК» ніяких заборон щодо обмеження видів діяльності, які може виконувати банк
згідно наданих дозволів та ліцензії, та не було жодних обмежень щодо володіння
активами.

Система ризик-менеджменту ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” спрямована на
забезпечення виконання бізнес-цілей відповідно до визначеної стратегії розвитку Банку
та підвищення його вартості, оптимізацію співвідношення потенційних можливостей і
ризиків, розміру капіталу і темпів зростання Банку.

Головними інструментами реалізації визначених цілей є створена в Банку
комплексна система управління ризиками, що передбачає узгодженість дій усіх
підрозділів у межах єдиної стратегії щодо ризик-менеджменту, що затверджується
Спостережною Радою банку. Формування комплексної системи спрямоване на
максимальну концентрацію функцій управління ризиками на рівні головного банку.
Такий підхід реалізується за допомогою регламентованих процедур та нормативних
документів ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”, що передбачають для регіональних установ
комплекс лімітів та правила здійснення операцій.

Система управління ризиками ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” базується на визначених
регулятивними органами засадах та рекомендаціях Базельського комітету. Основні
принципи комплексної системи управління ризиками ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”:

- відповідність системи як корпоративним цінностям, встановлених власниками
Банку, так і пруденційним нормам;

- розмежування функцій і відповідальності Спостережної ради, Правління,
профільних комітетів і підрозділів Банку в процесі управління ризиками; затвердження
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розмірів лімітів, правил та повноважень для усіх гілок системи управління ризиками
- постійний перегляд відповідності системи управління ризиками існуючим

ринковим умовам, фінансовим інструментам, ситуації в економіці України.
Принципова структура управління ризик-менеджменту ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”

передбачає участь Спостережної ради, Правління, профільних комітетів та
спеціалізованих підрозділів з управління ризиками. Спостережна рада забезпечує
управління ризиками шляхом затвердження політики щодо управління ризиками,
кредитної та інвестиційної політик та забезпечує дієвість належних систем
внутрішнього контролю. Правління банку забезпечує розробку та дотримання єдиних
процедур та методик виконання операцій у відповідності до встановленої політики
щодо управління ризиками. Бізнес-підрозділи Банку забезпечують прийняття ризиків та
ефективне здійснення відповідних операцій тільки в межах доведених лімітів та
встановлених процедур і регламентів.

Спеціалізовані підрозділи з управління ризиками забезпечують:
- аналіз, розрахунки та управління окремими видами ризиків;
- членство в усіх колегіальних органах банку;
- підтримку управлінських рішень та діяльності профільних комітетів Банку;
- регулярне і своєчасне доведення до бізнес-підрозділів Банку затверджених

процедур, обмежень, лімітів і контроль за їх виконанням;
- методологічну підтримку;
- визначення оптимального компромісу між моделями для окремих категорій

фінансових ризиків та моделлю інтегрованого ризику.

Реалізація права «вето» підрозділом з управління ризиками при проведенні
кредитних операцій банку забезпечується правилом прийняття рішення Кредитними
комітетами банку  лише при одностайному голосуванні усіх членів даного комітету.

Кредитні операції – одна із найвагоміших статей  бізнесу банку. Зі структурою і
якістю кредитного портфелю пов’язані численні ризики, яким піддається банк у процесі
комерційної діяльності – це ризик ліквідності, кредитний ризик, ризик зміни
процентних ставок і валютний ризик. Серед усіх цих ризиків центральне місце займає
кредитний ризик, тому управління кредитним ризиком, обмеження його негативного
впливу на діяльність банку є однією з ключових задач стратегічного управління.

З метою управління кредитним ризиком при проведенні операцій з
юридичними та фізичними особами Банк дотримується наступних принципів
кредитної політики:
- здійснення вкладень винятково в прибуткові та якісні кредитні активи;
- зважений підхід щодо кредитування корпоративних клієнтів заснований на

аналізі фінансових показників, діяльності підприємств, ринків, галузевих
тенденцій і т.д.;

- використання принципу ідентифікації позичальника “Знай свого клієнта»
(KYC);

- прийняття рішення про видачу кредиту базується на аналізі платоспроможності
позичальника, джерел погашення кредиту і перспектив розвитку бізнесу;

- диверсифікація кредитного портфелю з врахуванням галузевих ризиків,
схильності до впливу глобальних тенденцій, експортної орієнтації,
волатильності ринків і т.д.

В рамках кредитної політики розроблена і впроваджена система управління
кредитним ризиком, що включає такі елементи, як організаційне забезпечення
кредитної діяльності, правила встановлення кредитних лімітів, аналіз
кредитоспроможності позичальника, делегування повноважень при прийнятті
кредитних рішень, кредитний моніторинг, управління кредитним портфелем і
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попередження виникнення проблемних кредитів.
Окрема кредитно-ризикова політика розробляється Банком для кредитування

підприємств сільського господарства, оскільки цей сегмент ринку вважається у
ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” ключовим.

Кредитний ризик фінансових установ
При проведенні операцій з банківськими установами банк наражається на

наявний або потенційний ризик фінансових втрат внаслідок неспроможності банку, що
взяв на себе зобов’язання, виконати умови фінансових угод. Кредитний ризик при
проведенні операцій з банківськими установами поширюється на відносно незначну
частку активів ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” – близько 5%.

Заходи ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” спрямовані на мінімізацію потенційних втрат при
проведенні активних операцій на відкритих ринках капіталу, регламентацію процедур,
методик і механізмів управління кредитними ризиками при проведенні операцій з
банками-контрагентами, з одного боку – як складових загально-банківської концепції
управління кредитними ризиками, з іншого – враховуючи специфіку міжбанківських
операцій.

В ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” встановлені процедури з управління непокритим
(бланковим) кредитним ризиком, що виникає при операціях з банками-контрагентами,
порядок контролю та взаємодії підрозділів банку. В банку впроваджено політику «Знай
свого клієнта» (KYC), яка дає змогу на основі отриманої інформації класифікувати
клієнтів за групами ризику.

Ліміти на банки-контрагенти встановлюються на підставі оцінки їх фінансового
стану, а також інформації нефінансового характеру (про акціонерів, клієнтську базу,
якість управління, ринкові позиції, концентрації за напрямками діяльності та темпи
розвитку). При аналізі банків-нерезидентів враховуються ризики країни та рейтинги
провідних міжнародних агентств.

Кредитний ризик інвестиційного бізнесу
Заявки на інвестування у корпоративні цінні папери аналізуються і

розглядаються відповідно до затвердженої процедури аналізу і розгляду кредитних
заявок. Банк контролює фінансовий стан емітентів та компаній, а також наявність на
ринку їх боргових цінних паперів та акцій.

Моніторинг кредитного ризику корпоративних клієнтів включає:
- періодичний перегляд фінансового стану і фінансового класу позичальника,
- здійснення постійного контролю над кредитними процесами, встановленням

кредитних лімітів, дотриманням делегованих повноважень та інших аспектів, що є
невід’ємною частиною  кредитного процесу.

Моніторинг кредитного ризику клієнтів – фізичних осіб включає:
- періодичний перегляд фінансового стану і фінансового класу позичальника,
- внесення змін у скорингові карти та методики оцінки фінансового стану

відповідно до поточної ситуації, відстеження проблемних кредитів на всіх етапах,
тощо.

Моніторинг кредитного ризику на портфельній основі
Процес моніторингу кредитного ризику в Банку будується на процедурі

кредитного аналізу, подальшому відстеженню змін кредитоспроможності
позичальників і визначення дій, необхідних для попередження або усунення проблем.

З метою забезпечення ефективної структури портфелю активних операцій, що є
джерелом кредитного ризику (передусім кредитного портфелю банку), в ПАТ
«ІНДЕКС-БАНК» діє система внутрішньобанківської звітності, що забезпечує:

- контроль тенденцій в структурі активних операцій банку,
- оцінку якості окремих банківських продуктів,
- оцінку якості портфелів окремих галузей економіки, де особлива увага

приділяється аналізу кредитів наданих сільгоспвиробникам,
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- прогнозування розміру очікуваних збитків,
- стресс-тестування банківського кредитного портфелю.
Вказана звітність є джерелом необхідної менеджменту банку інформації для

прийняття обґрунтованих рішень стосовно розвитку активних операцій.
Для досягнення тактичних та стратегічних цілей в банку використовуються

наступні інструменти управління структурою кредитного портфеля:
- лімітування окремих операцій,

- ієрархія повноважень колегіальних органів на прийняття рішень щодо
кредитування,

- система оцінки та прогнозування очікуваних збитків, формування
необхідних резервів,

- оновлення банківських продуктів на підставі оцінки їх ефективності,
- стресс-тестування кредитного портфелю.
Покриття кредитного ризику:
Важливим методом покриття кредитного ризику по активним операціям є

формування резервів під можливі збитки за такими операціями.
ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” постійно удосконалює методики покриття кредитних

ризиків резервами, при цьому чітко виконуючи настанови та суворо дотримуючись
методології, розробленої Національним банком України щодо формування резервів під
можливі збитки за кредитними операціями.

В 2010 році Банк запровадив портфельне резервування по однорідним
споживчим кредитам, що дозволило спростити процедуру  формування резервів та
одночасно більш адекватно і повно покривати кредитні ризики.

В ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” створена система роботи із заставою, що включає в
себе наступні етапи:

- оцінка ринкової вартості на момент прийняття рішення щодо кредитування;
- переоцінка вартості застави при суттєвих змінах в умови договору;
- моніторинг стану та вартості застави на періодичній основі;
- портфельна переоцінка вартості по однорідній заставі.
Ризик ліквідності визначається Банком як наявний або потенційний ризик для

надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої
зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат (збитків).
Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками
коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов’язання. У
процесі управління ризиком ліквідності розглядається і вірогідність фінансових втрат
через надлишкову ліквідність.

Основні методи та моделі управління ризиками ліквідності визначаються
Положенням про управління ризиками ліквідності в ПАТ „ІНДЕКС-БАНК”.

Процентний ризик
У своїй діяльності Банк наражається на ризик втрат внаслідок негативного

впливу неочікуваних змін у процентних ставках на доходи та/або власні кошти банку.
Важливим елементом управління процентним ризиком є кероване формування
процентних активів і пасивів по часових інтервалах та адекватне прогнозування руху
процентних ставок.

Основні методи та моделі управління процентними ризиками визначаються
Положенням про управління процентними ризиками в ПАТ „ІНДЕКС-БАНК”.

Для управління ризиком процентної ставки в ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”
використовуються імітаційні моделі, методика визначення чутливості портфеля активів
та пасивів до зміни процентної ставки (стрес-тестування), методи управління на основі
фіксованих рівнів процентної маржі, на основі розривів між активами та пасивами з
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фіксованою процентною ставкою на визначених часових проміжках (GAP-аналіз) тощо.
З метою визначення максимальної суми збитків, що може зазнати банк при зміні
процентних ставок за депозитними та кредитними портфелями в кризових ситуаціях, в
ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” використовуються методології, рекомендовані Базельським
комітетом для застосування в країнах з перехідною економікою, зокрема, методології
stress-testing для розрахунку ризику процентної ставки.

Менеджмент Банку забезпечений достовірною регулярною інформацію стосовно
експозиції Банку до процентного ризику, аналізу та прогнозів ринкових ставок тощо.

Валютний ризик

Ризик фінансових втрат та ймовірність зниження вартості капіталу, пов’язаних зі
змінами валютного курсу та цін на банківські метали, несприятливими (протилежними)
для наявних відкритих валютних позицій, є важливим видом ризиків, який виникає в
процесі діяльності банку.

Основні методи та моделі управління валютними ризиками визначаються
Положенням про управління валютними ризиками в ПАТ "ІНДЕКС-БАНК”.

Ризики капіталу
З метою забезпечення стабільної діяльності Банку, формування регулятивного

капіталу відповідно до вимог Національного банку України та з урахуванням
рекомендацій щодо мінімальних вимог по капіталу Базельського комітету з
банківського нагляду, а також для визначення розміру та контролю достатності
капіталу з урахуванням усіх ризиків на проведення безперебійної діяльності Банку за
усіма напрямками його діяльності в банку впроваджено модель внутрішнього контролю
за рівнем достатності капіталу.

Мінімально необхідний капітал Банку для покриття ризиків діяльності
розраховується з урахуванням рекомендацій Базельського комітету з банківського
нагляду щодо вимог відносно мінімального капіталу (Базель ІІ).

Операційний ризик
Рівень втрат, що виникають внаслідок реалізації операційного ризику, може

бути суттєвим та негативно позначитися на веденні бізнесу, його ефективності,
прибутковості та, в кінцевому результаті, призвести до повної втрати бізнесу.

В ПАТ “ІНДЕКСБАНК” управління операційним ризиком здійснюється
централізовано Управлінням постійного контролю та операційних ризиків. Функції
даного підрозділу полягають в організації процесів ідентифікації, аналізу, управління і
моніторингу операційного ризику. Контроль операційного ризику під час виконання
банківських операцій здійснюється усіма структурними підрозділами Банку в межах їх
компетенції.

Основні принципи та підходи в процесі управління та контролю операційних
ризиків визначаються Положенням про управління операційним ризиком та
Процедурою збору даних про випадки операційних втрат та проведення службових
розслідувань ПАТ „ІНДЕКСБАНК”.

Ідентифікація операційних ризиків здійснюється шляхом аналізу банківських
процесів та збору даних про операційні втрати. Проводиться оцінка значимості для
Банку всіх виявлених операційних ризиків, по результатам якої впроваджуються плани
заходів, спрямовані на оптимізацію процесу. Моніторинг найбільш критичних ризиків
здійснюється за допомогою системи постійного контролю. Система дозволяє
отримувати результати, що характеризують ефективність встановленого за ризиком
контролю у формі ключових індикаторів ризику.

Управління операційним ризиком здійснюється згідно найкращих практик групи
Credit Agricole  в основу яких покладено:

Рекомендації Базельського комітету «Про належну практику управління та
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нагляду за операційним ризиком» (Sound practices for the management and supervisions of
operational risk), що містить інформацію про створення середовища для управління
ризиком, управління ризиком, роль органів нагляду та розкриття інформації.

Рекомендації Базельського комітету “Конвергенція про капітал 2004 р. –”Basel
II”, які регламентують включення операційного ризику до списку ризиків банку та
необхідність покриття цього ризику капіталом.

Банком розроблено та діє План безперервної діяльності та/або на випадок
кризових обставин.

План забезпечення безперервної діяльності ПАТ “ІНДЕКСБАНК” реалізовано
для наступних критичних сценаріїв:

- Недоступність центрального офісу для працівників Банку,
- Недоступність інформаційних систем Банку,
- Пандемія грипу.
План безперервної діяльності передбачає забезпечення безперебійної роботи

найбільш критичних, з точки зору впливу на Банк, процесів.
Визначення моменту застосування плану та його координація здійснюється

спеціально створеною Комісією та менеджером, відповідальним за безперервну
діяльність Банку.

План безперервної діяльності передбачає наявність спеціально обладнаної
резервної площадки для ключових працівників центрального офісу Банку, резервного
IT-обладнання, резервних копій баз даних та процедур координації дій на випадок
непередбачуваних обставин.

Ефективність вище зазначеного плану була підтверджена шляхом проведення
тестування резервного центру обробки даних (ІТ), перевірки швидкості та коректності
відновлення при непередбачуваних обставинах та ліквідації їх наслідків.

Управління банком
Вищим органом управління банку є Загальні збори акціонерів. В період між

проведенням Загальних зборів акціонерів захист прав акціонерів, а також контроль та
регулювання діяльності Правління здійснює Спостережна рада банку у межах своєї
компетенції. До виключної компетенції Спостережної ради відносяться питання
затвердження Положень та інших внутрішніх нормативних документів, якими
регулюються питання, пов’язані з діяльністю банку, затвердження яких віднесено до
компетенції Спостережної ради; прийняття рішення щодо проведення Загальних зборів
акціонерів, затвердження порядку денного зборів та включення пропозицій до порядку
денного зборів, обрання реєстраційної комісії, прийняття рішення про дату їх проведення;
прийняття рішення про викуп та розміщення банком інших цінних паперів, крім акцій;
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання
та припинення повноважень Голови і членів Правління банку, контроль за діяльністю
Правління; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління банку від
виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови Правління банку; обрання аудитора банку; створення служби
внутрішнього аудиту банку та затвердження положення про неї, рішення про призначення
на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; визначення зовнішнього
аудитора та умов договору з ним; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за
фінансово-господарською діяльністю банку; винесення рішення щодо покриття збитків;
вирішення питань про участь банку в об’єднаннях, про заснування, реорганізацію та
ліквідацію інших юридичних осіб, філій і представництв банку, затвердження їх
статутів і положень; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової
звітності банку; визначення ймовірності визнання банку неплатоспроможним внаслідок
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прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна банку;
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів
банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; а також  інші
питання, що визначені чинним законодавством або делеговані Спостережній раді
Загальними зборами акціонерів.

Виконавчим органом банку є Правління, яке здійснює управління поточною
діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, і несе
відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком,
встановленими Статутом банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної
ради банку. Правління Банку підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній раді
банку та організовує виконання їх рішень. Правління банку вирішує питання керівництва
діяльністю відокремлених структурних підрозділів банку (філій відділень, представництв),
контролює дотримання банком вимог чинного законодавства України; організації
проведення операцій зберігання грошових коштів і цінностей банка, обліку і звітності,
внутрішнього контролю та інші питання діяльності банка; розглядає і затверджує
внутрішні документи банку у межах своєї компетенції, приймає рішення про створення,
керівництво і ліквідацію структурних підрозділів банку, крім тих, прийняття рішень по
яких є виключно компетенцією Спостережної ради банку, а також здійснює інші
повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Зміни в персональному складі керівників банку відбувалися згідно рішення
Загальних зборів акціонерів (Протокол № 2 від 27.04.2010р.). Були звільнені з посади
Голова Ревізійної комісії Муньє Жак Едуард Луї   та член ревізійної комісії Лефевр
Режіс, Крістіан, Моріс. Призначені на посаду Голова Ревізійної комісії Помес Бенуа,
Мішель, Пьєр та член Ревізійної комісії Даніель Намьяс.

Зміни в персональному складі керівників банку відбувалися згідно рішень
Спостережної ради банку. Були виведені зі складу Правління та звільнені з посади
членів Правління  Волчков Олексій Анатолійович (Протокол № 6  від 24.09.2010р.) та
Дюмо Ліонель Марк (Протокол № 7 від 02.12.2010р.). Призначені на посаду членів
Правління Лефевр Режіс, Крістіан, Моріс (Протокол № 6  від 24.09.2010р.) та
Бондарєва Лариса Валеріївна (Протокол №7 від 02.12.2010р.).

Згідно рішень Спостережної Ради банку в 2010 році відбулося припинення
діяльності 7 філій у містах Полтава, Донецьк, Дніпропетровськ, Вінниця, Харків,
Одеса, Львів  в зв’язку з переходом на іншу систему управління. Філії були перетворені
на міжрегіональні відділення банку з метою подальшого забезпечення обслуговування
клієнтів у цих регіонах.

У звітному році керівництвом Банку не приймалися рішення про злиття,
приєднання, поділ, виділення чи перетворення підприємства, про припинення окремих
видів діяльності. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі відсутні.
Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, не
відбувалося. Також не мали місце порушення справи про банкрутство, чи винесення
ухвали про санацію банку, вищим керівним органом банку чи судом не приймалося
рішення про припинення або банкрутство банку. Викупу власних акцій не було.

Зареєстрований та сплачений статутний капітал ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” станом на
31.12.2010 року становив 1050000000 гривень. Статутний капітал поділений на 1049998000
штук простих іменних акцій і 2000 штук іменних привілейованих акцій номінальною
вартістю 1 (одна) гривня кожна. Мажоритарний акціонер Банку Credit Agricole
S.А..(Франція) володіє часткою у розмірі 99,9955% акцій банку. Керівництво Банку
акціями  ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” не володіє.

ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” є членом таких організацій (асоціацій, фондів):
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- принциповим членом VISA International;
- афілійованим членом MasterCard Int.;
- членом російської платіжної системи "Золота Корона";
- Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- Асоціації українських банків (АУБ);
- Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА",
- учасником Western Union, Unistream, Anelic.

З метою зміцнення ділових відносин з клієнтами, акціонерами та іншими зовнішніми
партнерами ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” щорічно проводить зовнішній аудит фінансової
звітності, в тому числі  міжнародний аудит. В якості аудиторів ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”
обирає провідні вітчизняні та міжнародні компанії. Для здійснення аудиторських
перевірок  згідно вимог Групи Credit Agricole, а також для здійснення аудиторських
перевірок аудиторськими фірмами, що включені до реєстру аудиторів банків
Національного банку України Спостережною радою банку були затверджені ТОВ
“Ернст енд Янг Аудиторські послуги” та ТОВ «Аудиторська фірма «РСМ АПіК» як
аудитори ПАТ «ІНДЕКС-БАНКУ»  на 2010 рік.

Кількість працівників штатного складу банку на кінець року складає 2545 осіб та
зменшилась порівняно з попереднім роком на 257 особу ( на 9%). Зменшення кількості
персоналу відбулось в результаті впровадження планових заходів по оптимізації роботи
банку.

Річна фінансова звітність складена станом на кінець дня 31 грудня 2010 року в
національній валюті, в тисячах гривень.



1 2 3 4 5

АКТИВИ
1 4  781 923 2 075 874
2 5  282 563  277 247
3 6 3 767 673 2 704 611
4 7  71 678  116 253
5 8   0   0
6 9   0   0
7   10  2 026   755

8   773   773
9   0   0

10 11  389 434  408 075
11 12  25 688  28 504
12 13  10 558  19 242

13 14   0  4 727

14 5 332 316 5 636 061

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15 15 1 370 726 2 694 172
16 16 2 915 501 2 083 123
17 17   0   1
18 18  7 852  6 805

19   0   0
20   0   0
21 19  4 182  1 908
22 20  31 376  35 680
23 21  28 764  316 210
24 22  251 752  252 554

25 4 610 153 5 390 453

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

26 23 1 050 000  550 000

27 ( 356 526) ( 333 138) 

28 24  28 689  28 746
29  722 163  245 608

30 5 332 316 5 636 061

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Баланс ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" 
 за станом на 31 грудня 2010 року

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу, та 
активи групи вибуття

Усього активів 

Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг

Усього зобов'язань

Статутний капітал

Нерозподіленний прибуток (непокритий збиток)

Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу 

Усього пасивів

Керівник                                  /Чемерис Є.С /
"18 " березня 2011 року (підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

Вик. Тракнова Р.В. Головний бухгалтер              /Солоп Т.С./
тел. (044) 581-07-43 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

(прізвище виконавця, номер телефону)



1 2 3 4 5

1  261 258  267 188
1.1 25  590 663  578 026
1.2 25 ( 329 405) ( 310 838) 
2  131 656  170 490

2.1 26  142 736  180 361
2.2 26 ( 11 080) ( 9 871) 

3   6   0

4  29 766  49 507
5 10 (  401)   2
6  1 089 ( 6 991) 

6.1 6.2 ( 3 165) (  221) 

7  3 927 ( 200 006) 

8 7.1  9 000 ( 8 993) 

9   400   0

10 ( 3 132)  1 215

11 27  116 875  290 560
12 28 ( 573 381) ( 854 387) 
13 (  451) (  937) 
14 ( 23 388) ( 292 352) 
15 29   0 ( 8 208) 
16 ( 23 388) ( 300 560) 

17   0   0

18 ( 23 388) ( 300 560) 

19 30 (0.03) (0.61)

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Звіт про фінансові результати ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"
за станом на 31 грудня 2010 року.

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
Примітк

и
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 2009 

року

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від переоцінки інших фінансових інстументів, які 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
в т.ч. результат від переоцінки резервів під заборгованість за 
кредитами
Резерви під заборгованість за кредитами та фінансовим 
лізингом

5.4, 
6.2,12.2

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

Резерви за зобов'язаннями та іншими активами
 12.2, 
13,19

Інші операційні доходи

Адміністративні та інші операційні витрати
Витрати припиненої діяльності
Прибуток / (Збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток / (Збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/ (Збиток) від продажу довгострокових активів, 
призначених для продажу

Чистий прибуток/ (збиток) 

 Звіт про 
рух 
грошових 
коштів, 
Звіт про 
власний 
капітал

Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн)

 Керівник                       /Чемерис Є.С /

"18 " березня 2011 року
Головний бухгалтер        /Солоп Т.С./
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



 ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"

1 2 3 4 5

1 ( 23 388) ( 300 560) 

2   

2.1   0   0

2.2 7.3 (  57) ( 2 361) 

( 23 445) ( 302 921) 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Звіт про сукупні прибутки та збитки

за станом на 31 грудня 2010 року.
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
Примітк

и
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 2009 

року

Чистий прибуток (збиток)

Інший  сукупний дохід
Результат переоцінки основних засобів та нематеріальних 
активів
Результат переоцінки цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

Сукупний прибуток (Збиток)

Керівник                              /Чемерис Є.С /
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

"18 " березня 2011 року
Головний бухгалтер            /Солоп Т.С./
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



 ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"

1 2 3 4 5

1 ( 23 388) ( 300 560)

2 11  46 220  41 690
3 5,6,12,13 ( 11 852)  209 419
4  2 961  50 055
5 ( 1 152) ( 38 068)

6 (  400)   0
7 29   0  1 547
8 (  252)   538
9   0   937
10 ( 6 389) ( 8 449)

11   371 ( 9 283)

12  6 119 ( 52 174)

13 5 ( 5 435)  27 939

14 4 ( 26 556) ( 35 221)
15 6 ( 999 155)  531 899
16 12  1 917 (  445)
17 13  8 470   674
18 15 (1 317 547) 1 186 227
19 16  826 933 ( 10 101)

20 17   1 (  1)

21 20,21 ( 289 040)  143 519
22 19  2 287 ( 1 635)

23 (1 792 006) 1 790 681

24 7 ( 61 041) ( 157 369)
25 7  106 845  57 615
26 8 (2 030 000) (1 585 000) 
27 8 2 030 000 1 585 000
28 4, 11 ( 56 910) ( 58 330)
29  1 276   709
30   84   0
31 ( 1 271) (  755)
32 11 ( 13 864) ( 11 340)
33 ( 24 881) ( 169 470)

34 18  1 046 ( 3 644)
35 22   0   0
36 23  500 000  150 000

37  501 046  146 356

38 ( 1 089)   0

39 (1 316 930) 1 767 567

40 4 2 037 069  269 502
41 4  720 139 2 037 069

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Звіт
про рух грошових коштів

за станом на 31 грудня 2010 року.
(непрямий метод)

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Грошові кошти від операційної діяльності
Чистий прибуток / (збиток) за рік

Звіт  про 
фінансові 
результат
и, Звіт  про 
власний 
капітал

Коригування для приведення суми чистого прибутку / (збитку) до суми грошових надходжень від операцій:
Амортизація
Чисте збільшення / (зменшення) резервів за активами
Нараховані доходи
Нараховані витрати

Торговельний результат (результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж)

Звіт про 
фінансові 
рез-ти, 
стр.9

Нарахований та відстрочений податок
Прибуток / (збиток) від продажу інвестицій
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

Інший рух коштів, що не є грошовим

Чистий грошовий прибуток / (збиток) до зміни операційних активів та 
зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чистий (приріст) /зниження за коштами в інших банках
Чистий (приріст) /зниження за коштами обов'язкових резервів банку в 
Національному банку України
Чистий (приріст) / зниження за кредитами та заборгованістю клієнтами
Чистий (приріст) / зниження за іншими фінансовими активами
Чистий (приріст) / зниження за іншими активами
Чистий приріст / (зниження) за коштами інших банків
Чистий приріст / (зниження) за коштами клієнтів
Чистий (приріст) / зниження за борговими цінними паперами, що емітовані 
банкомЧистий приріст / (зниження) за іншими фінансовими та нефінансовими 
зобов'язаннями  Чистий (приріст) / зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та 
інші зобов'язання

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

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання основних засобів
Дохід від реалізації основних засобів
Дохід від реалізації  активів припиненої діяльності
Придбання інвестиційної нерухомості
Придбання нематеріальних активівЧисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності / 
(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності
Отримані інші залучені кошти
Отримання субординованого боргу
Емісія звичайних акцій

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

Вплив зміни курсів іноземних валют на грошові кошти та їх еквіваленти

Чистий приплив (відплив) гроршових коштів та їх еквівалентів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

                                                                                       Керівник                        /Чемерис Є.С /
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

                                                                      Головний бухгалтер                          /Солоп Т.С./
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )



1 2 3 4 5 6 7
1  400 000  30 988 ( 32 459)  398 529

2
3  400 000  30 988 ( 32 459)  398 529
4 24 ( 2 361) ( 2 361)

4.1 ( 2 361) ( 2 361)

4.2

5

6 ( 2 361)   0 ( 2 361)

7    119 ( 300 679) ( 300 560)
8 ( 2 242) ( 300 679) ( 302 921)
9 23  150 000  150 000

10  550 000  28 746 ( 333 138)  245 608

11  550 000  28 746 ( 333 138)  245 608
12 24 (  57) (  57)

12.1 (  57) (  57)
12.2

13

14 (  57)   0 (  57)

15 ( 23 388) ( 23 388)
16 (  57) ( 23 388) ( 23 445)
17 23  500 000  500 000

18 1 050 000  28 689 ( 356 526)  722 163

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Звіт про власний капітал ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"
за станом на 31 грудня 2010 року.

(тис.грн.)

Рядо
к

Найменування статті Примітки статутний 
капітал

резервні та 
інші фонди 

банку

нерозподіл
ений 

прибуток

Усього

Залишок на 1 січня 2009 рокуВплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і 
тлумачення, що забезпечують контекст, у я кому слід читати 
стандарти
Скоригований залишок на 1 січня 2009 року
Цінні папери в портфелі банку на продаж:

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

Продаж або втрати від зменшення корисності

Накопичені курсові різниці

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

Прибуток/ (збиток) за рік
Усього доходів/ (збитків), що визнані за рік
Емісія акцій

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року 

Скоригований залишок на початок 2010 року
Цінні папери в портфелі банку на продаж:
Результат переоцінки до їх справедливої вартості
Продаж або втрати від зменшення корисності
Накопичені курсові різниці

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

Прибуток/ (збиток) за рік

Звіт про 
фінансові 
результати
, Звіт про 
рух 
грошових 
коштів

Усього доходів/ (збитків), що визнані за рік
Емісія акцій

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року

Сальдо нарахованих доходів та витрат, включених до залишку за рахунками 
капіталу складає 55543 тис.грн.

"18 " березня 2011 року Керівник                                              /Чемерис Є.С /
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43 Головний бухгалтер                              /Солоп Т.С./
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )
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ПРИМІТКА 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Примітка 1.1. Основна діяльність

Публічне акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК»
проводить свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України,
Міжнародних стандартів фінансової звітності, Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, нормативних актів Національного банку України .

ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» при здійсненні банківських операцій керується також
внутрішніми нормативними актами – Статутом банку, Положенням про Спостережну
раду банку, Положенням про Правління банку, іншими нормативними документами, які
регламентують проведення операцій – Стандарти, Положення, Інструкції, Правила,
розпорядження та накази керівництва банку.

В банку затверджено бізнес-орієнтовану структуру, що сприяє максимальному
розвитку продаж банківських продуктів та складається з трьох бізнес-напрямків:
корпоративний, малий та середній бізнес, роздрібний  (рітейловий) бізнес та підрозділів
бек-офісу та підтримки бізнесу.

Ведення статутної діяльності забезпечується на рівні усіх структурних підрозділів
банку: головної установи банку, відділень «Міжрегіональні дирекції» та
підпорядкованих їм відділень банку, які складають організаційну структуру (мережу)
банку.

ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» з відділеннями є єдиною системою. Відділення банку не
є юридичними особами і здійснюють свою діяльність від імені банку відповідно до
положень про відділення, довіреності банку та дозволів, наданого банком – юридичною
особою.

Банк здійснює свою діяльність в усіх регіонах України. Станом на кінець 2010
року структура банку  включала 206 відділень, із них 7 відділень «Міжрегіональні
дирекції» в обласних центрах України (в Вінниці, Донецьку, Дніпропетровську, Львові,
Полтаві, Харкові, Одесі).

Основними напрямками розвитку банку було покращення якості активів,
розвиток корпоративного бізнесу, в якому особлива увага приділялася розширенню
співробітництва в аграрному секторі економіки, підвищення ефективності процесів з
метою покращення якості обслуговування клієнтів та скорочення витрат часу на
обслуговування, здійснення суттєвих інвестицій в інформаційні технології, розширення
альтернативних каналів продажів, оптимізація структури банку .

Банк ставить перед собою мету в повній мірі задовольняти потреби клієнтів в
якісному банківському обслуговуванні, кредитуванні і управлінні фінансовими
ресурсами. Діяльність банку ґрунтується на принципах надійності, збалансованості
фінансових показників, дотриманні норм банківської діяльності.

Характер операцій та основної діяльності банку викладені в Загальній інформації
про діяльність банку.

Примітка 1.2.  Основи облікової політики та складання звітності

В обліковій політиці банку викладено основоположні принципи обліку
відповідно до вимог Національного банку України щодо ведення бухгалтерського
обліку, складання та оприлюднення фінансової звітності банками України з
урахуванням основних положень національних стандартів обліку та МСФЗ.
Положенням про облікову політику банку визначено єдині методи оцінки активів,
зобов’язань та інших статей балансу, порядок нарахування доходів та витрат за кожним
фінансовим інструментом, віднесення активів на рахунки прострочених, порядок
створення та використання спеціальних резервів, вимоги щодо обліку окремих
операцій.
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Вимоги облікової політики є обов’язковими для дотримання усіма підрозділами
банку.

Операції банку відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності банку в національній валюті – в гривні з урахуванням копійок, операції в
іноземній валюті відображаються в подвійній оцінці – в іноземній валюті та
національній валюті України за офіційним курсом гривні на дату здійснення операції
або складання звітності із зазначенням коду валюти.

УВЕДЕННЯ НОВИХ ТА ЗМІНЕНИХ СТАНДАРТІВ І ТЛУМАЧЕНЬ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Окремі нові МСФЗ набули чинності та стали обов'язковими до застосування
банками з 1 січня 2010 року.

КТМФЗ 17 «Розподіл негрошових активів власникам» (набуває чинності для річних
періодів, що починаються 1 липня 2009 року або після цієї дати). Це тлумачення надає
роз’яснення, коли і яким чином має відображатися розподіл негрошових активів у
вигляді дивідендів власникам. Компанія має оцінювати зобов'язання  з виплати
негрошових активів у вигляді дивідендів власникам за справедливою вартістю активів
до розподілу. Доходи або витрати від вибуття розподілюваних негрошових активів
мають визнаватися в прибутку або збитку під час здійснення розрахунків щодо
виплати дивідендів.

КТМФЗ 18  «Передавання активів від клієнтів» (набуває чинності для річних
періодів, що починаються 1 липня 2009 року або після цієї дати). Це тлумачення
роз’яснює питання обліку передавання активів від клієнтів, а саме, обставини, за якими
виконується визначення активу; визнання активу і оцінка його вартості під час
первісного визнання; ідентифікація послуг, що окремо ідентифікуються (одна або
декілька послуг, що надаються в обмін на переданий актив); визнання виручки, а також
облік передавання грошових коштів від клієнтів.

МСБО (IAS) 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» (переглянутий в січні
2008 року; набуває чинності для періодів, що починаються 1 липня 2009 року або
після цієї дати). Переглянутий МСБО (IAS) 27 вимагає, щоб компанія розподіляла
загальний сукупний дохід на власників материнської компанії та на не контролюючі
частки (раніше – «частка меншості»), навіть у тому випадку, якщо це призводить до
від’ємного сальдо неконтрольованої частки.  Діючий раніше стандарт вимагав, щоб
перевищення за збитками в більшості випадків було віднесено на власників
материнської компанії. Переглянутий стандарт також указує, що зміни частки
власності материнської компанії в дочірній компанії, що не призводять до втрати
контролю, мають відображатися в обліку як операції з власним капіталом. Крім того,
стандарт описує як компанія повинна оцінювати прибуток або збиток від втрати
контролю над дочірньою компанією. Всі інвестиції в колишню дочірню компанію, що
залишилися, повинні оцінюватися за справедливою вартістю на дату втрати контролю.
МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» (переглянутий в 2008 році; (набуває чинності для
об'єднань бізнесу, дата придбання, яких відбувається в першому річному періоді,
що починається 01 липня 2009 року або після цієї дати). Переглянутий МСФЗ 3
дозволяє компаніям вибирати за власним бажанням метод оцінки неконтрольованої
частки: вони можуть застосовувати метод пропорційної частки компанії-покупця в
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чистих ідентифікованих активах придбаної компанії), що раніше застосовувався, або
проводити оцінку за справедливою вартістю. Переглянутий МСФЗ 3 містить більш
докладне керівництво щодо застосуванню методу придбання до об'єднань бізнесу.
Відмінено вимогу про оцінку за справедливою вартістю всіх активів і зобов'язань на
кожному етапі поетапного придбання для цілей розрахунку частки гудвілу. Тепер у
разі поетапного об'єднання бізнесу компанія-покупець переоцінює свою раніше
утримувану частку в придбаній компанії, за справедливою вартістю на дату придбання
та  визнає остаточний прибуток або збиток (якщо такий існує) в прибутку або збитку за
рік. Витрати, пов'язані з придбанням, обліковуються окремо від об'єднання бізнесу і
тому відображатимуться як витрати, а не включатимуться в гудвіл. Компанія-покупець
повинна відображати зобов'язання відносно умовної суми сплати за придбання на дату
придбання. Зміни вартості цього зобов'язання після дати придбання відображаються
належним чином відповідно до інших застосовних МСФЗ, а не шляхом коригування
гудвілу. Об'єм застосування переглянутого МСФЗ 3 обмежується тільки об'єднаннями
бізнесу за участю декількох компаній і об'єднаннями бізнесу, що здійснені виключно
шляхом укладення договору.
«Внутрішньогрупові операції, платіж, за якими здійснюється на  основі акцій з
використанням грошових коштів» – Зміни до МСФЗ 2 «Платіж на основі  акцій»
(набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2010 року або після
цієї дати). Ці зміни створюють чітку основу для класифікації платежів на основі
акцій, в консолідованій та окремій фінансовій звітності. Зміни вводять до стандарту
рекомендації, викладені у відмінених інтерпретаціях КТМФЗ 8 і КТМФЗ 11. Зміни
розширюють об'єм рекомендацій КТМФЗ 11, і охоплюють плани, які не розглядалися
в цьому тлумаченні. Зміни також роз'яснюють визначення термінів, наведених в
Додатку до цього стандарту.

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (з
урахуванням зміни, випущеної в грудні 2008 року, застосовується до фінансової
звітності, вперше підготовленої відповідно до вимог  МСФЗ за період, що починається
1 липня 2009 року або після цієї дати). Переглянутий МСФЗ 1 зберігає зміст
попередньої версії, але має іншу структуру, що полегшує його розуміння
користувачами і забезпечує кращу можливість для внесення майбутніх змін.

Додаткові виключення для компаній, що вперше використовують МСФЗ – зміни
до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
(застосовується для річних періодів, що починаються 1 січня 2010 року або після цієї
дати). Ці зміни звільняють компанії, що застосовують метод повної вартості, від
ретроспективного застосування МСФЗ для нафтогазових активів і компанії, що мають
діючі договори лізингу, від перегляду класифікації цих договорів відповідно до
КТМФЗ 4 «Порядок визначення наявності в договорі ознак лізингу» в такому  разі
коли використання національних стандартів обліку приводить до отримання такого ж
результату.

1. Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності (випущено в
квітні 2009 року; зміни до МСФЗ 2 МСБО (IAS) 38, КТМФЗ 9 і КТМФЗ 16
набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 липня 2009 року або
після цієї дати; зміни до МСФЗ 5, МСФЗ 8, МСБО (IAS) 1, МСБО (IAS) 7, МСБО
(IAS) 17 МСБО (IAS) 36 і МСБО (IAS) 39 набувають чинності для річних періодів,
що починаються 1 січня 2010 року або після цієї дати). Удосконалення є
поєднанням суттєвих змін і роз'яснень наступних стандартів та тлумачень: роз'яснення,
що внески компаній в операції під загальним контролем і створення спільних
підприємств не входять в сферу застосування МСФЗ 2; роз'яснення вимог до
розкриття інформації, встановлених МСФЗ 5 та іншими стандартами для
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довгострокових активів (або груп вибуття), що відносяться до категорії утримувані для
продажу або припинена діяльність; вимога про відображення в звітності показника
загальної суми активів і зобов'язань за кожним звітним сегментом відповідно до МСФЗ
8, тільки якщо такі суми регулярно представляються керівнику, який ухвалює
операційні рішення; внесення змін до МСБО (IAS) 1, що дозволяють відносити певні
зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються власними пайовими інструментами
організації, до категорії довгострокових; внесення змін до МСБО (IAS) 7, в результаті
якого тільки ті витрати, що приводять до створення визнаного активу, можуть бути
віднесені до категорії інвестиційної діяльності; дозвіл віднесення певних
довгострокових операцій з оренді землі до категорії фінансової оренди відповідно до
МСБО (IAS) 17 навіть без передавання права власності на землю після закінчення
оренди; роз'яснення до МСБО (IAS) 36 стосовно того, що одиниця, яка генерує
грошовий потік, не може бути більше ніж операційний сегмент до об'єднання;
внесення доповнення до МСБО (IAS) 38 щодо оцінки справедливої вартості
нематеріальних активів, придбаних в процесі об'єднань бізнесу; внесення зміни в
МСБО (IAS) 39 відносно (i) включення в його сферу дії опційних контрактів, які
можуть привести до об'єднань бізнесу, (ii) роз'яснення періоду переведення прибутків
або збитків за інструментами хеджування грошових потоків з власних коштів до
прибутку або збитку за рік, та (iii) твердження про те, що право дострокового
погашення тісно пов'язане з основним контрактом, якщо під час його здійснення
позичальник відшкодовує економічний збиток кредитора. Крім цього, зміни, що
роз'яснюють віднесення активів до категорії “утримувані для продажу” відповідно до
МСФЗ 5 у разі втрати контролю над дочірньою компанією, які були опубліковані як
частина щорічного удосконалення міжнародних стандартів фінансової звітності,
випущеного в травні 2008 року, набувають чинності для річних періодів, що
починаються 1 липня 2009 року або після цієї дати.

2. Зміни до стандартів, що прийняті до дати набуття їх  чинності

Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансових звітів”, що була  випущена в травні 2010
року як частина щорічного удосконалення міжнародних стандартів фінансової
звітності.  Ці зміни роз'ясняють вимоги до подання та змісту звіту про власний капітал.
У звіті про власний капітал необхідно надавати звірку балансової вартості на початок
та кінець періоду для кожного компоненту власного капіталу, в той самий час було
спрощено структуру, тому що аналіз іншого сукупного доходу за окремими статтями
кожного компоненту власного капіталу дозволено подавати в примітках до фінансової
звітності.

Банк не застосовував в 2010 році положення нових стандартів та тлумачень, які будуть
обов’язкові для річних звітів, що починаються з 1 січня 2011 року або після цієї  дати :

«Класифікація випуску прав на придбання акцій» – Зміна до МСФЗ 32 (випущено 8
жовтня 2009 року; (застосовується для річних періодів, що починаються 1 лютого 2010
року або після цієї дати). Ці зміни звільняють деякі пропозиції з випуску нових акцій,
номінованих в іноземній валюті, від такої класифікації, як  фінансові похідні
інструменти.

Зміни до МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін» (випущений в
листопаді 2009 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1
січня 2011 року або після цієї дати). МСБО (IAS) 24 був переглянутий в 2009 році,
внаслідок чого: (а) було спрощене визначення пов’язаної сторони та уточнено його
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значення, а також усунені суперечності і (б) було надане часткове звільнення від
застосування вимог до надання інформації для державних компаній.

КТМФЗ 19 «Погашення фінансових зобов'язань пайовими інструментами»
(набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 липня 2010 року або після
цієї дати). Цей КТМФЗ роз'яснює методи обліку для тих випадків, коли компанія
проводить перегляд умов боргових зобов'язань, внаслідок чого зобов'язання
погашається за рахунок випуску дебітором власних пайових інструментів на користь
кредитора. Прибуток або збиток відображається в прибутку або збитку і є різницею
між справедливою вартістю пайових інструментів та балансовою вартістю боргу.

Передоплата на мінімальні вимоги до фінансування – Зміни до КТМФЗ 14
(застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї
дати). Ці зміни мають обмежену дію, оскільки застосовуються тільки до тих компаній,
які зобов'язані здійснювати мінімальні внески для фінансування пенсійних планів зі
встановленими виплатами. Ця зміна відміняє непередбачувані наслідки КТМФЗ 14,
що відносяться до передоплати добровільних пенсійних планів, в тих випадках, коли є
мінімальні вимоги до фінансування.

Обмежені виключення щодо надання порівняльної інформації відповідно до МСФЗ
7 для компаній, що вперше використовують МСФЗ – Зміни до МСФЗ 1
(застосовуються для річних періодів, що починаються 1 липня 2010 року або після цієї
дати). Компанії, які вже складають фінансову звітність за МСФЗ, були звільнені від
надання порівняльних даних в рамках розкриття інформації, яке необхідне відповідно
до змін до МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття”, що були випущені в березні
2009 року. Ці зміни до МСФЗ 1 надають компаніям, що вперше використовують
МСФЗ, можливість використовувати ті ж перехідні положення, що включені до змін до
МСФЗ 7.

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти Частина 1: Класифікація та оцінка”. МСФЗ 9,
випущений у листопаді 2009 року, замінює розділи МСБО (IAS) 39, що відносяться до
класифікації та оцінки фінансових активів. Згодом МСФЗ (IFRS) 9 був змінений у
жовтні 2010 року. Переглянутий МСФЗ (IFRS) 9 охоплює класифікацію та оцінку
фінансових зобов'язань.  Основні відмінності стандарту такі:

 Фінансові активи повинні класифікуватися за двома категоріями оцінки:
оцінювані в подальшому за справедливою вартістю та оцінювані в подальшому за
амортизованою вартістю. Рішення про класифікацію має ухвалюватися під час
первісного визнання. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління
фінансовими інструментами компанії та від характеристик договірних потоків
грошових коштів за інструментом.

Інструмент в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю тільки у тому
випадку, коли він є борговим інструментом, а також (i) бізнес-модель компанії
орієнтована на утримання даного активу для цілей отримання контрактних

 грошових потоків, та одночасно (ii) контрактні грошові потоки за цим активом є
тільки платежами за основною сумою та процентами (тобто фінансовий
інструмент має тільки “базові характеристики кредиту"). Вся решта боргових
інструментів повинна оцінюватися за справедливою вартістю через рахунки
прибутків і збитків.
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 Всі пайові інструменти повинні в подальшому оцінюватися за справедливою
вартістю. Пайові інструменти, що утримуються для торгівлі, оцінюватимуться та
відображатимуться за справедливою вартістю через рахунки прибутків і збитків.
Для решти пайових інвестицій під час первісного визнання може бути прийняте
остаточне рішення про відображення нереалізованого та реалізованого прибутку
або збитку від переоцінки за справедливою вартістю у складі іншого сукупного
доходу, а не у складі прибутків або збитків. Доходи і витрати від переоцінки не
переносяться на рахунки прибутків або збитків. Це рішення може прийматися
індивідуально для кожного фінансового інструменту. Дивіденди мають
відображатися у складі прибутків і збитків, оскільки вони характеризують
прибутковістю інвестицій.

 Більшість вимог МСБО (IAS) 39 стосовно класифікації та оцінки фінансових
зобов'язань були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основною відмінністю є
вимога до компанії розкривати ефект змін власного кредитного ризику
фінансових зобов'язань, віднесених до категорії, що відображаються за
справедливою вартістю у складі прибутків та збитків, у складі іншого сукупного
доходу.

 Застосування МСФЗ 9 є обов'язковим з 1 січня 2013 року, дострокове
застосування дозволяється.

Розкриття – Передавання фінансових активів – Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 (випущені в
жовтні 2010 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня
2011 року або після цієї дати). Ці зміни вимагають додаткового розкриття розміру
ризику, що виникає під час передавання фінансових активів. Зміни включають вимоги
до розкриття інформації за класами фінансових активів, що передані контрагенту, але
обліковуються на балансі компанії, а саме: характер, вартість, опис ризиків та вигод,
пов'язаних з активом. Також необхідним є розкриття, що дозволяє користувачу
зрозуміти розмір пов'язаного з активом фінансового зобов'язання, а також взаємозв'язок
між фінансовим активом та пов'язаним з ним фінансовим зобов'язанням. Якщо
визнання активу було припинено, але компанія все ще піддається певним ризикам та
має можливість одержувати певні вигоди, пов'язані з переданим активом, потрібне
додаткове розкриття інформації для розуміння користувачем розміру такого ризику .

Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності (випущено в травні
2010 року і набуває чинності з 1 січня 2011 року). Удосконалення є поєднанням
суттєвих змін та роз'яснень таких стандартів та тлумачень: відповідно до
переглянутого МСФЗ 1 (i) балансова вартість відповідно до тих основних положень
бухгалтерського обліку, що діяли раніше, використовується як умовно розрахована
вартість статті основних засобів або нематеріальних активів, якщо ця стаття
використовувалась за операціями, що підпадають під регулювання ставок, (ii)
переоцінка, що викликана певною подією, може бути використана як умовно
розрахована вартість основних засобів, навіть якщо ця переоцінка проведена протягом

періоду, включеного до першої фінансової звітності, підготовленої відповідно до
МСФЗ, і (iii) компаній, що вперше застосовують МСФЗ, мають пояснити зміни в
обліковій політиці або виключеннях з вимог МСФЗ 1, уведених між першою
проміжною звітністю за МСФЗ та першою фінансовою звітністю за МСФЗ; відповідно
до переглянутого МСФЗ 3 необхідно (i) здійснити оцінку за справедливою вартістю (у
тому випадку, якщо інші стандарти МСФЗ не вимагають оцінки на іншій основі)
неконтролюючої частки участі, яка не є поточною участю або не дає утримувачу право
на пропорційну частку чистих активів у разі ліквідації, (ii) надати рекомендації щодо
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умов виплат на основі акцій у придбаній компанії, які не були змінені або були
добровільно змінені в результаті об'єднання бізнесу, та (iii) вказати, що умовна
винагорода під час об'єднання бізнесу, яке мало місце до дати набрання чинності
переглянутим МСФЗ 3 (випущеного в січні 2008 року), буде відображена відповідно до
вимог колишньої версії МСФЗ 3; переглянутий МСФЗ 7 уточнює деякі вимоги у
частині розкриття інформації, зокрема (i) особлива увага приділяється взаємозв'язку
якісного та кількісного розкриття інформації про характер та рівень фінансових
ризиків, (ii) відмінено вимогу про розкриття балансової вартості фінансових активів,
умови яких були переглянуті,  які в іншому разі були б простроченими або
знеціненими, (iii) вимога про розкриття справедливої вартості заставного забезпечення
замінена більш загальною вимогою про розкриття його фінансового впливу; (iv)
роз'яснюється, що компанія повинна розкривати суму заставного забезпечення, на яке
звернене стягнення, на звітну дату, а не суму, отриману протягом звітного періоду;
переглянутий МСБО (IAS) 27 уточнює перехідні правила відносно змін до МСБО
(IAS) 21, 28 і 31, обумовлених переглядом МСБО (IAS) 27 (з урахуванням змін,
внесених у січні 2008 року); переглянутий МСБО (IAS) 34 містить додаткові приклади
суттєвих подій та операцій, що підлягають розкриттю в скороченій проміжній
фінансовій звітності, включаючи перенесення між рівнями ієрархії оцінки
справедливої вартості, зміни класифікації фінансових активів або зміни умов
діяльності та економічної ситуації, що впливають на справедливу вартість фінансових
інструментів компанії; переглянуто тлумачення КТМФЗ 13, уточнює метод оцінки
справедливої вартості заохочувальних нарахувань.

Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових
стандартів та тлумачень на фінансову звітність Банку.

Основні методи оцінки
Фінансові  активи  та  зобов'язання  відображаються за  справедливою  вартістю,

первісною вартістю або амортизованою собівартістю залежно від їх класифікації.
Справедлива вартість – це сума, за яку можна обміняти актив або погасити

заборгованість під час операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами, це поточна ціна пропозиції для фінансових активів і ціна попиту для
фінансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. Фінансовий інструмент
уважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього
фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в
іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні й регулярні ринкові
операції, що здійснюються на загальних умовах.

За відсутності активного ринку основою для визначення поточної справедливої
вартості є дані про останні договори, здійснені між непов'язаними сторонами. Суми,
що отримані під час проведення примусових операцій (вимушений розпродаж майна в
рахунок погашення боргів, під час ліквідації тощо), не є справедливою вартістю.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, щодо яких
немає інформації про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі
методики оцінки, як дисконтування грошових потоків та аналіз фінансової інформації
про об'єкти інвестування. Застосування методик оцінки може потребувати припущень,
що не підкріплені ринковими даними. У  звітності інформація розкривається в тих
випадках, за яких заміна такого припущення можливим альтернативним варіантом
може призвести до суттєвої зміни сум прибутку, доходів, витрат, загальної суми
активів чи зобов'язань.
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Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або
справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату
придбання, яка включає витрати на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю
застосовується до інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ринкових
котирувань і справедлива вартість яких не може бути достовірно визначена. Витрати
на проведення операції – витрати, притаманні придбанню, випуску або вибуттю
фінансового активу чи зобов'язання і які не були б сплачені, якби операція не
відбулася. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за
борговими інструментами, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних
витрат чи витрат на зберігання.

Крім методів оцінки при визнанні (оприбуткуванні) активів, банк використовує
різні методи приведення вартості фінансових інструментів та активів до справедливої
вартості через нарахування доходів і витрат, в тому числі з використанням методу
ефективної ставки відсотка, формування спеціальних банківських резервів, переоцінку
до справедливої вартості, амортизацію необоротних активів, тощо.

Амортизована собівартість – це сума, за якою фінансовий актив чи зобов'язання
оцінюється під час первісного визнання, мінус виплати основної суми, плюс
нараховані відсотки, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між
цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективної
процентної ставки та мінус будь-яке зменшення фінансових активів унаслідок
знецінення.

Метод ефективної процентної ставки – метод обчислення амортизованої
собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання та розподілу доходів чи
витрат від відсотків на відповідний період. Ефективна процентна ставка – це ставка, за
якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування
майбутніх збитків, пов'язаних із наданням кредитів) точно дисконтуються протягом
очікуваного терміну дії фінансового інструменту або у відповідних випадках протягом
коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового
зобов'язання.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та коррахунках банку, а також
еквіваленти грошових коштів, які є короткостроковими високоліквідними
інвестиціями, що вільно конвертуються у грошові кошти, і яким притаманний
незначний ризик зміни їх вартості. З метою звітування про рух грошових коштів та
відображення змін у ліквідності активів і зобов’язань як у національній, так і в
іноземній валюті, до грошових коштів та їх еквівалентів включаються фінансові активи
на вимогу.
Фінансові активи, які не можуть вільно конвертуватися в грошові кошти внаслідок їх
недостатньої ліквідності або у зв’язку з обмеженням щодо їх використання та
розпорядження ними, до грошових коштів та їх еквівалентів не включаються.

Обов’язкові резерви в Національному банку України не призначені для
фінансування поточних операцій виключаються зі складу грошових коштів та їх
еквівалентів.

Кредити (надані та отримані), розміщені (залучені) вклади (депозити).
Надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) банк оцінює

під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на
операцію, і відображає в бухгалтерському обліку відповідно як активи та зобов‘язання,
які не підлягають взаємозаліку.
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Банк оцінює кредити, вклади (депозити) після первісного визнання за
амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час
нарахування процентів та амортизації дисконту (премії). Дисконт (премія)
амортизується протягом строку дії фінансового інструменту із застосуванням
ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на
дату погашення (повернення) кредиту (депозиту).

Вкладення в цінні папери.
ПАТ “ІНДЕКС - БАНК” має статус торгівця цінними паперами згідно з

ліцензією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і дозволом
Національного банку України на право проведення операцій з торгівлі цінними
паперами. Установи банку виконують зазначені операції  на підставі дозволу головного
банку та ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку
класифікуються таким чином:

 цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі;
 цінні папери в портфелі банку на продаж;
 цінні папери в портфелі банку до погашення;
 інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Придбані цінні папери (крім цінних паперів у торговому портфелі, інвестицій в
асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та відображаються в
бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на
придбання таких цінних паперів.

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою
вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час
первісного визнання таких цінних паперів. Банк не придбавав у 2010 році цінні папери
до торгового портфелю.

Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у портфель на продаж
або в портфель до погашення відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії)
на дату їх придбання.

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані
Банком, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

 цінних паперів, що утримуються до погашення;
 акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на

продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;
 інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно
оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Якщо котирування
ринкових цін на цінні папери є недоступним, то для визначення справедливої вартості
вибрано метод аналізу дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз
дисконтованих грошових потоків, використовується ставка дисконту, яка дорівнює
діючій нормі прибутковості подібної фінансової інвестиції, що має в основному такі
самі умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потоків
грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна ставка).

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж,
справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату
балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Цінні папери, що утримуються банком до їх погашення, відображаються на дату
балансу за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

Усі цінні папери, крім цінних паперів, які обліковуються в торговому портфелі,
переглядаються на зменшення корисності.



Річна звітність ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» станом на 31.12.2010 р.

37

Зменшення корисності визнається на кожну дату балансу, якщо є об'єктивні
докази однієї або кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки
за цінними паперами.

Результати переоцінки акцій, боргових цінних паперів та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком, що обліковуються за справедливою вартістю, в портфелі на
продаж, відображаються за рахунками капіталу банку на суму різниці між
справедливою вартістю цінного папера і його балансовою вартістю, визначеною на
дату переоцінки.

Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за дорученням та за кошти
клієнтів, а також цінні папери, які придбані згідно з договорами про довірче
управління, обліковуються за позабалансовими рахунками.

Інвестиційна нерухомість.
Облік власних та отриманих в фінансовий лізинг об’єктів нерухомості

(земельних ділянок, будівель, їх частин) ведеться Банком у розрізі 2 груп:
- операційна нерухомість або нерухомість, зайнята власником;
- інвестиційна нерухомість.
Об’єкти інвестиційної нерухомості утримуються банком з метою отримання
лізингових (орендних) платежів і обліковуються згідно з вимог  національних
стандартів бухгалтерського обліку.
Облік набутих в заставу земельних ділянок та будівель здійснюється в залежності від
мети їх використання. Якщо Банк не має чітко  визначеного наміру подальшого
використання такого заставного майна,  то його облік здійснюється в складі
інвестиційної нерухомості.

Первісна вартість, за якою Банк має визнати об'єкт інвестиційної нерухомості,
включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її
придбанням.

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об'єкта інвестиційної
нерухомості визнаються витратами під час їх здійснення.

В разі зміни способу функціонального використання об’єкта нерухомості Банк
здійснює переведення його до категорії інвестиційної нерухомості чи з категорії
інвестиційної нерухомості до операційної.

Основні засоби та нематеріальні активи
У фінансовому обліку необоротні активи визнаються по первісній вартості тобто по
фактичній собівартості основних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових
коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених
для придбання (створення) основних засобів або нематеріальних активів.
Первісна вартість при придбанні складається з таких витрат:

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

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

 суми ввізного мита;

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

 інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до
стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.
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Не включаються до складу первісної вартості необоротних активів:
 витрати, пов'язані з виплатою відсотків за користування позичковими коштами,

залученими для придбання або створення необоротних матеріальних та
нематеріальних активів;

 адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на
придбання  (створення) об'єкта чи доведення його до робочого стану.

В процесі експлуатації необоротних активів їхня первісна вартість може
збільшуватися внаслідок проведеного поліпшення (модифікації, модернізації,
добудови, дообладнання, реконструкції тощо), у результаті чого збільшуються
майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цих об`єктів.

Незавершене будівництво, незавершені капітальні вкладення, поліпшення
орендованого майна обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість
приміщень, капітальних вкладень та поліпшення орендованого майна – це їх
справедлива вартість на дату придбання. Такі активи не амортизуються до доведення
активу до стану, коли він буде повністю готовим до використання. Після завершення
активи переводяться до складу приміщень та поліпшень орендованого майна.

Всі нематеріальні активи банку мають визначений термін корисного
використання, який встановлюється спеціально створеною комісією Банку і
включають переважно програмне забезпечення та ліцензії на право користування
програмними продуктами.

Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються на
основі витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацію конкретного
програмного забезпечення.

Нематеріальний актив, отриманий у результаті його розроблення, відображається
в балансі, якщо Банк має:

 намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до
стану, придатного для реалізації або використання;

 змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання
нематеріального активу;

 інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробленням
нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям визнання, то
витрати, що пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами
звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.

Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу його подальший
облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченого
зносу. Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів здійснюється лінійним
методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості
протягом строку корисного використання активу.

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отримав би в поточний
час від продажу цього активу, за мінусом оцінених витрат на продаж,  якби  стан та
строк  експлуатації активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив
матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу
дорівнює нулю, якщо Банк має намір використовувати активи до кінця фізичного
строку їх експлуатації.

Дебіторська та кредиторська заборгованість
Під час первісного визнання банк оцінює дебіторську та кредиторську

заборгованості за первісною вартістю, підтвердженням якої при визнанні є ціна угоди.
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Для розрахунку резерву під дебіторську заборгованість Банк щомісяця за станом
на перше число місяця, наступного за звітним, здійснює інвентаризацію дебіторської
заборгованості та її класифікацію за групами ризику залежно від строків обліку на
балансі, а також з урахуванням строків погашення, передбачених договорами або
правилами здійснення операцій/розрахунків, що встановлені законодавством України
та внутрішніми положеннями банків.

Капітал
Капітал банку – це залишкова вартість активів після вирахування всіх

зобов’язань. Статутний капітал банку формується і збільшується виключно шляхом
грошових внесків акціонерів у відповідності до вимог Закону України «Про банки і
банківську діяльність», іншого чинного законодавства у порядку, визначеному
Статутом банку.

Резервні фонди створюються за рахунок прибутку у розмірі, визначеному чинним
законодавством та затвердженому Статутом банку (не менше 5 відсотків від прибутку
Банку до досягнення розміру резервних фондів 25 відсотків від розміру регулятивного
капіталу), та повинні бути у розпорядженні банку для покриття збитків з метою
необмеженого та негайного використання у разі появи збитків. Покриття збитків
проводиться відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

Доходи та витрати.
Доходи і витрати визнаються за таких умов:

а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями банку;
б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може
бути точно визначений.

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (операційної,
інвестиційної, фінансової). Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо
до кожної операції Банку.

У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у
вигляді процентів, роялті та дивідендів. Проценти визнаються у тому звітному періоді,
до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку
користування відповідними активами.

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

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

 банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;
 сума доходу (витрат) від здійснення операції може бути достовірно визначена;
 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних

вигід банку.

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

Банк оцінює нараховані та не отримані процентні доходи на зменшення
корисності в складі відповідного фінансового інструменту.

Доходи визнаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості
активів, які отримані або підлягають отриманню.

У разі відстрочення платежу, унаслідок чого виникає різниця між справедливою
вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають
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отриманню за надані послуги та інші активи, така різниця визнається доходом у вигляді
процентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або
підлягають отриманню (наданню) за операціями обміну, достовірно визначити
неможливо, то дохід (витрати) визначається за справедливою вартістю активів, робіт,
послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані (отримані) за цими
контрактами.

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

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісії за здійснений
обмін валют, надання (отримання) консультацій тощо) можуть визнаватися без
відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані
(сплачені) у звітному періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за
інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за
послуги користування системою електронної пошти тощо) визнаються щомісяця
протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в
бухгалтерському обліку за принципом нарахування.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після
завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг
і відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат)
здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання)
послуги.

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом
надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором
результату.

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

Річна фінансова звітність банку складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, національних положень (стандартів) обліку, нормативно-
правових актів Національного банку України, облікової політики банку на підставі
даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. Відмінності між
обліковою політикою банку та міжнародними стандартами фінансової  звітності
зумовлені відмінностями, які існують між нормативно-правовими актами
Національного банку України та міжнародними стандартами фінансової звітності та
обліку.

Основна відмінність полягає у застосуванні протягом 2010 року різних підходів
щодо формування резервів під активні операції (кредити та дебіторська
заборгованість), у відображенні операцій вечірньої каси на кінець звітного періоду,
відображенні залишків за транзитними рахунками, які використовуються для обліку
операцій з платіжними картками. В розкритті інформації не проводиться розрахунок
справедливої вартості зобов’язань та кредитів, також не наведена інформація про
недисконтовані грошові потоки в розкритті ризику ліквідності.

Річна фінансова звітність складена по даних на кінець дня 31 грудня 2010 року в
національній валюті, в тисячах гривень.

Форми звітів складені у відповідності до вимог «Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 480 та
складових облікової політики банку.
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В звітному році банком не вносилися зміни до облікової політики.
За результатами проведення аудиторської перевірки аудиторською фірмою

отримано підтвердження фінансової звітності банку.
Консолідована фінансова звітність за 2010 рік банком не складається.

Примітка 1.3. Первісне визнання фінансових інструментів

Під час первісного визнання фінансові активи та фінансові зобов’язання оцінюються:

 за справедливою вартістю – торгові цінні папери та похідні фінансові
інструменти;

 за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операцію через
прибуток/збиток, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового
активу чи фінансового зобов’язання – усі інші фінансові інструменти.
Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання як
правило дорівнює фактичній ціні операції. Прибуток або збиток при
початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між
справедливою вартістю та вартістю договору, підтвердженням якої можуть
бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що
спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних
використовують лише дані з відкритих ринків.

Примітка 1.4. Кредити та заборгованість клієнтів

Надані кредити, які відносяться до фінансових активів, первісно оцінюються і
відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, уключаючи
витрати на операцію.
Згідно правил обліку кредитних операцій у банку, визначення справедливої вартості
здійснюється із посиланням на останні «…ринкові умови, котрі існували на дату його
придбання чи ініціювання, та на поточні ринкові умови або ставки відсотка, що їх
стягує на поточний час суб’єкт господарювання…»

За наданими кредитами банком щомісячно нараховуються процентні доходи
пропорційно сумі активу та терміну його використання. По окремих продуктах банку
передбачено нарахування щомісячних комісій за обслуговування кредитної
заборгованості.

При нарахуванні процентів та призупиненні їх нарахування, банк керувався
«Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України», затвердженими
Постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255 (далі
Постанова №255) зі змінами та доповненнями.

На дату балансу кредити оцінюються за амортизованою собівартістю із
застосуванням ефективної ставки відсотка.

Вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу,
визначається за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності
при реалізації майна у разі невиконання позичальником своїх зобов’язань.

Якщо заставне майно визнається необоротним активом банку, зарахування його
на відповідні рахунки здійснюється за справедливою вартістю.

Порядок формування резервів для покриття кредитного ризику обумовлений
«Положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями банку», яке розроблено у відповідності до



Річна звітність ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» станом на 31.12.2010 р.

42

Положення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від
06.07.2000р. № 279 зі змінами і доповненнями.

Формування резервів в іноземній валюті виконується з урахуванням офіційного
курсу гривні до іноземних валют на день проведення операції. Щомісячно банк
проводить у обліку розформування резервів під основну суму заборгованості за
кредитом у повному обсязі по курсу формування (на звітну дату попереднього місяця)
та здійснює бухгалтерські проводки з формування резерву в повній розрахунковій сумі.

Безнадійна кредитна заборгованість списується банком за рахунок сформованого
резерву за умови виконання вимог чинного законодавства України, прийняття
відповідного рішення Кредитним комітетом банку/кредитною комісією та
затвердження його Правлінням банку.

Списана кредитна заборгованість за основним боргом і відсотками враховується
банком на позабалансових рахунках і остаточно списується по закінченню терміну
позовної давності.

У разі повернення позичальником раніше списаної суми безнадійної
заборгованості, здійснюється проводка по кредиту рахунку витрат «Відрахування в
резерви», або по рахунку доходів «Повернення списаних активів» та списується
заборгованість, врахована на позабалансових рахунках в тій самій сумі, яка надійшла
на погашення безнадійної  заборгованості.

Списання безнадійних активів методом прямого списання банком не
застосовується.

Банком в 2010 році обліковувались зобов‘язання кредитного характеру. Надані
гарантії та авалі під час первісного визнання обліковуються за справедливою вартістю,
яка дорівнює сумі отриманих Банком комісій (винагород). Після первісного визнання
Банк відображає гарантії та авалі за найбільшою з двох оцінок:

 як суму коштів, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату
балансу;

 як первісно визнану суму зобов’язання за вирахуванням накопиченої
амортизації.

Банк формує резерв в сумі, яку необхідно сплатити за наданою гарантією чи авалем (за
мінусом суми отриманої винагороди) у випадку, коли існує впевненість у необхідності
здійснення оплати такої гарантії.

Протягом 2010 року було здійснено списання за рахунок сформованих резервів
безнадійної кредитної заборгованості та нарахованих доходів у сумі 56 517 тис. грн.
(примітка 6, таблиця 6.2).

В звітному році відображено повернення попередньо списаних кредитів та
нарахованих доходів у сумі 230 тис. грн.

У звіті «Баланс» стаття «Кредити та заборгованість клієнтів» відображена, як
сума основного боргу, нарахованих відсотків, нарахованих комісій за вирахуванням
фактично сформованих резервів під кредитні ризики.

Примітка 1.5. Цінні папери у портфелі банку на продаж

Протягом звітного року портфель банку цінних паперів на продаж складали
облігації внутрішньої державної позики, іменні процентні облігації українських банків,
облігації суб`єктів господарювання, акції з нефіксованим прибутком нефінансових
установ.



Річна звітність ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» станом на 31.12.2010 р.

43

Згідно з Положенням про методику оцінки справедливої вартості цінних паперів
ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”, банк може застосовувати залежно від наміру їх придбання та
можливості утримання, такі види оцінки вартості цінних паперів, які знаходяться у
власності банку:
- за справедливою вартістю;
- за вартістю придбання (собівартість) - інвестиції в дочірні компанії .

Зменшення корисності цінних паперів банк визнає у разі втрати економічної
вигоди в сумі перевищення балансової вартості цінних паперів над сумою очікуваного
відшкодування.

Придбання цінних паперів у портфель на продаж здійснювалось за договірними
цінами. Облік облігацій та ОВДП здійснювався у розрізі номінальної вартості та
дисконту (премії), облік акцій – за ціною придбання. Рішення щодо придбання цінних
паперів у портфель банку на продаж приймалося Кредитним комітетом.

Щомісячно проводилася переоцінка боргових цінних паперів до справедливої
вартості.

Створення резервів під знецінення цінних паперів проводилося щомісячно
згідно з розрахунком, який затверджувався рішеннями Кредитного комітету, і на кінець
року сформований резерв на 100 % відповідав розрахунковій величині.

Дохід за цінними паперами в портфелях банку (крім торгового портфеля)
визнається з використанням ефективної ставки відсотка.

Нараховані процентні доходи за придбаними цінними паперами в портфелі
банку на продаж, амортизація дисконту (премії) відображалися у складі процентних
доходів банку звіту про фінансові результати банку.

Втрати від зменшення/збільшення корисності цінних паперів відображалися за
рахунками капіталу банку та включені до статті резерви переоцінки цінних паперів
балансу банку.

Банком в 2010 році не здійснювались операції купівлі – продажу цінних паперів за
договорами репо.

Примітка 1.6. Цінні папери у портфелі банку до погашення

Портфель банку цінних паперів до погашення на звітну дату відсутній. Протягом
звітного року у портфелі банку цінних паперів до погашення обліковувались депозитні
сертифікати, емітовані Національним банком України. Процентний дохід за цінними
паперами до погашення у звітному році отримано в розмірі 6 394 тис. грн. та
відображено у складі процентних доходів банку звіту про фінансові результати банку.

Примітка 1.7. Інвестиційна нерухомість

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина
будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника або
лізингоодержувача за договором  про фінансовий лізинг  (оренду) з метою отримання
орендних платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, а не для надання
послуг або адміністративних цілей.

До інвестиційної нерухомості можуть бути віднесені:
- земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в

довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в
процесі діяльності;

- земля, подальше використання якої на цей час не визначено (наприклад, Банк
набуває права власності на земельну ділянку за договором іпотеки);
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- будівля, що перебуває у власності банку або в розпорядженні за договором про
фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома
договорами про оперативний лізинг (оренду);

- будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за
одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Один і той самий об’єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно
відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина – для
отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша – для
використання в процесі діяльності Банку.

Для розмежування інвестиційної та операційної нерухомості в разі використання
об’єкту в обох напрямках і визнання об’єкта інвестиційної нерухомості, Банк в
обліковій політиці застосовує наступні критерії:
- можливість продажу частини об’єкта як функціональної одиниці;
- можливість територіального відокремлення частини об’єкта від банківських

приміщень;
- наміри здавати об’єкт в оренду на термін не менше 3-х років;

Якщо актив не відповідає даним критеріям, але Банк для здійснення діяльності
або для адміністративних цілей займає менше 25% загальної площі об’єкту, а інша
частина використовується для отримання доходу від орендної плати або збільшення
капіталу, то такий об’єкт визнається інвестиційною нерухомістю.

Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його
оцінку Банк здійснює за методом справедливої (поточної) вартості з визнанням змін
справедливої вартості в прибутку або збитку. При цьому переоцінка повинна
проводитись регулярно та балансова вартість не повинна суттєво відрізнятися від
справедливої на звітну дату.

Банком в 2010 році набуто у власність внаслідок непогашення заборгованості
позичальника об’єкти основних засобів (будівлі та споруди), які за критеріями
віднесені до інвестиційної нерухомості та обліковуються на відповідних рахунках
Плану рахунків. Справедлива (поточна) вартість об’єктів інвестиційної нерухомості на
звітну дату складає 2 026 тис. грн.

Примітка 1.8. Основні засоби

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи обліковуються у
відповідності до вимог Положення про облік основних засобів та нематеріальних
активів в ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”. Для обліку основних засобів прийнято метод оцінки
за первісною вартістю.

У вартість придбаних основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів включались всі затрати, пов`язані з придбанням, доставкою, монтажем і
введенням їх в експлуатацію.

Згідно з обліковою політикою банку необоротні матеріальні активи первісною
вартістю до 1000,00 грн. та терміном корисного використання, що перевищує один рік,
визнавались малоцінними необоротними матеріальними активами.

Адміністративні та інші витрати, які не відносяться безпосередньо до придбаного
об’єкта чи приведення його у  робочий стан, не включались до первісної вартості
об’єкта.

Витрати на поточний ремонт та утримання активів відносились на витрати в міру
їх здійснення і не впливали на балансову вартість необоротних активів.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
здійснювалась  щомісяця. За активами, що надійшли, амортизація нараховувалась з 1-го
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числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули –
припинялась з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

В звітному році метод амортизації не змінювався. Нарахування амортизації у
фінансовому обліку проводилося прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість по
основних засобах приймалася рівною нулю.

При визначені строку корисної служби активів враховувалось:
- досвід роботи з подібними активами;
- сучасний стан активів;
- питання ремонту та догляду за активами;
- сучасні тенденції в галузі техніки.

При проведенні щорічної інвентаризації основних засобів та нематеріальних
активів банком встановлено зміну очікуваних економічних вигод від використання
основних засобів, тому в обліковій політиці банку на 2010 рік затверджені наступні
терміни корисного використання  основних засобів:
 будівлі та споруди – 50 років,
 передавальні пристрої, лінії зв’язку і передач – 20 років;
 зброя – 20 років;
 інформаційні системи включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для

автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення (надане разом з ЕОМ);
телефони (у тому числі стільникові); мікрофони та рації - 3 роки;

 інші основні засоби - 5 років;
Амортизація придбаних у 2010 році малоцінних необоротних матеріальних

активів  здійснювалася  у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків
його вартості.

Переоцінка  вартості основних засобів у 2010 році банком не проводилася,
знецінення основних засобів не визнано. Активи, надані  під заставу зобов’язань,
відсутні.

Банком укладений договір з фірмою Wincor Nixdorf International GmbH,
Німеччина, на поставку 225 штук банкоматів  та 72  наборів касет протягом 2-ї
половини 2006 року - 1-ї половини 2009 року на загальну суму еквівалентну 2346,27
тис. євро. Умови договору про поставку банкоматів протягом 2006-2009 року були
виконані. Розрахунок за поставлені матеріальні активи здійснюється на умовах
акредитиву з відстрочкою платежів на 5 років траншами, починаючи з грудня 2007
року. Протягом 2007-2010 року за акредитивом сплачено 1873,64 тис.євро.

Примітка 1.9. Нематеріальні активи

В фінансовому обліку нематеріальні активи оцінюються і відображаються за
первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання (виготовлення)
і приведення у стан, при якому вони придатні до використання відповідно до
запланованої мети.

Нематеріальні активи підлягають щомісячній амортизації, яка нараховується
прямолінійним методом. На кожний нематеріальний актив встановлюється
індивідуальний термін корисного використання, що визначається Банком самостійно,
виходячи з наступних критеріїв:
 досвід роботи банку з подібними активами;
 сучасними тенденціями у розвитку програмних продуктів;
 експлуатаційними характеристиками.

Визначений термін корисного використання нематеріального активу
затверджується комісією Банку, але не більше 10 років. Найбільшу питому вагу
складають нематеріальні активи з терміном корисного використання 3 роки.
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При проведенні щорічної інвентаризації основних засобів та нематеріальних
активів банком не встановлено змін очікуваних економічних вигод від використання
нематеріальних активів та основних засобів, тому перегляд встановлених термінів
корисного використання за введеними в експлуатацію нематеріальними активами не
здійснювався.

Договорів про придбання в майбутньому нематеріальних активів не укладено.
Переоцінка  вартості нематеріальних активів у 2010 році банком не проводилася.
Нематеріальні активи, стосовно яких є передбачені чинним законодавством

обмеження щодо володіння, користування та розпорядження – відсутні.

Примітка 1.10. Оперативний лізинг (оренда)

Протягом 2010 року банк надавав в оперативний лізинг приміщення, депозитарні
скриньки, сейфи та інші основні засоби. Первісна вартість наданих в оперативний
лізинг основних засобів на кінець року складає 6026,5 тис.грн. Облік основних засобів,
переданих в оперативний лізинг, ведеться на окремих аналітичних рахунках, за якими
нараховується амортизація прямолінійним методом. Змін очікуваних економічних
вигод від використання основних засобів, що були передані в оперативних лізинг,
банком не визначено, знос таких основних засобів нараховується відповідно прийнятих
обліковою політикою термінів корисного використання основних засобів.

Доходи від надання основних засобів в оперативний лізинг враховані по статті
“Інший дохід”.

Примітка 1.11.  Фінансовий  лізинг (оренда)

На початок строку лізингу (оренди) основні засоби та нематеріальні активи, що
отримані Банком у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються за  теперішньою
вартістю суми мінімальних лізингових (орендних) платежів. Витрати Банку, що
пов'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до
вартості активу під час його первісного визнання.

Банк отримав у фінансовий лізинг основні засоби, первісна вартість яких на
31.12.2010 року становить 14 368 тис. грн. Теперішня вартість майбутніх лізингових
платежів, яка включає чергові лізингові платежі та залишкову вартість активів на
момент закінчення терміну дії оренди (фінансового лізингу), складає 7 852 тис. грн.
(таблиця 18.2).Знецінення отриманих у фінансовий лізинг основних засобів не
проводилось.

Облік основних засобів, отриманих в фінансовий лізинг, ведеться на окремих
аналітичних рахунках, за якими нараховується амортизація прямолінійним методом.
Змін очікуваних економічних вигод від використання основних засобів, що були
отримані в фінансовий лізинг, банком не визначено, знос таких основних засобів
нараховується відповідно прийнятих обліковою політикою термінів корисного
використання основних засобів.

Протягом 2010 року банк надавав основні  засоби у фінансовий лізинг.
Облік основних засобів, наданих банком у фінансовий лізинг, ведеться на

рахунках кредитної заборгованості. В звіті «Баланс», заборгованість за основними
засобами, переданими у фінансовий лізинг, включаючи нараховані відсотки,
відображено по статті «Інші фінансові активи».

Доходи від надання основних засобів у фінансовий лізинг враховані по статті
“Процентний дохід за заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)”
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Примітка 1.12. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи
групи вибуття.

В звітному періоді відображено вибуття активів із групи Довгострокові активи,
призначених для продажу та активи групи вибуття – до складу основних засобів Банку
переведені активи – нерухомість ліквідованої дочірньої компанії – підприємства
«АКОН» та враховані збитки від вибуття активів групи вибуття у сумі 451 тис. грн.

Примітка 1.13 Похідні фінансові інструменти.

Похідний інструмент – це фінансовий інструмент або інший контракт, який
характеризується такими ознаками:

його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни
фінансового інструмента, товарної ціни, валютного курсу, індексу цін чи ставок тощо,
за умови, що у випадку нефінансової змінної величини, ця змінна величина не є
визначеною для сторони базового контракту;

який не вимагає початкових чистих інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні
для інших типів контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни
ринкових факторів;

який погашається на майбутню дату.

Похідний інструмент визнається фінансовим активом або фінансовим
зобов’язанням на дату виникнення зобов’язання  щодо придбання або продажу
предмета контракту.

Похідні фінансові інструменти, що включають валютообмінні контракти і
форвардні угоди обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що не продаються та не
купуються на активному ринку, визначається за допомогою методик оцінок.

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за похідними фінансовими
інструментами в бухгалтерському обліку відображаються за позабалансовими
рахунками як вимоги щодо отримання одного активу та зобов’язання з поставки
іншого. Переоцінка позабалансових вимог і зобов’язань в іноземній валюті
здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Результати переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті за форвардними
контрактами відображаються за рахунком “Результат від торговельних операцій з
іншими фінансовими інструментами”.

Протягом 2010 року банк не застосовував облік хеджування.

Примітка 1.14. Податок на прибуток

Поточний податок і відстрочений податок на прибуток обліковуються і
відображаються у фінансовій звітності окремо.

Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток визнаються
витратами або доходами у звіті про фінансові результати, крім податку на прибуток, що
нарахований в результаті:

 дооцінки активів до справедливої вартості, яка відображається
збільшенням власного капіталу;

 об`єднання підприємств шляхом придбання.
Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток визнаються

змінами власного капіталу, якщо податки виникають за операціями, що відображені на
рахунках власного капіталу.
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Ставка податку на прибуток не змінювалась та становить 25%.
Станом на звітну дату в банку не обліковуються відстрочені податкові

активи/зобов`язання.
Банк в 2010 році отримав податкові збитки на суму 76,7 млн. грн. Проте у

відповідності до вимог п. 35-36 МСБО 12 «Податок на прибуток», який розширює
вимоги національних стандартів обліку щодо відображення поточних та відстрочених
податкових активів та податкових зобов’язань, викладених у Постанові Національного
банку України №140 від 17.03.2009 р., Банком не визнані відстрочені податкові активи
в зв’язку з наявністю наступних чинників :

 відсутність достатніх тимчасових різниць, які підлягатимуть
оподаткуванню в найближчих податкових періодах;

 відсутність отримання в найближчому майбутньому достатніх
оподатковуваних прибутків, щодо яких Банк може покрити отримані
податкові збитки.

Відстрочені податкові активи визнаються Банком лише в тій мірі, в якій існує
ймовірність використання  відповідного податкового кредиту. При розрахунку
майбутніх оподатковуваних прибутків та суми податкового кредиту, використання
якого вважається можливим у майбутньому, враховувалася зміна ставки податку на
прибуток з 1 квітня 2011 до 23%, з 1 січня 2012 до 21%, з 1 січня 2013 до 19% та з 1
січня 2014 до 16% до тих тимчасових різниць, які відповідали періодам їх
використання.

Примітка 1.15. Доходи та витрати

Критерії визнання доходів та витрат в обліку Банку регламентуються Правилами
бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, Обліковою політикою та
базується на принципах нарахування і відповідності.

Ці принципи застосовувались за таких умов:
- якщо фінансовий результат операції, пов`язаної з наданням (отриманням)

послуг, міг бути досить точно оцінений;
- якщо доход або витрати відповідали виникненню реальної заборгованості за

активами та зобов'язаннями банку.
Вищезазначені умови вважалися виконаними, якщо:
- існувала угода про надання (отримання) послуг, яка мала юридичну силу;
- існували документи, які підтверджували факт повного або часткового надання

(отримання) послуг (акт прийому-передачі, акту виконаних робіт (наданих
послуг), платіжна вимога-доручення тощо).

У разі невиконання вищевказаних умов, принципи нарахування та відповідності
застосовувалися в межах принципу обережності, за яким неприпустима як переоцінка
активів або доходів банку, так і недооцінка зобов`язань та витрат банку.

У результаті операційної діяльності в Банку виникають такі доходи і витрати:
- процентні доходи і витрати;
- комісійні доходи і витрати;
- прибутки (збитки) від торговельних операцій;
- дохід у вигляді дивідендів;
- витрати на формування спеціальних резервів банку;
- доходи від повернення раніше списаних активів;
- інші операційні доходи і витрати;
- загальні адміністративні витрати;
- податок на прибуток.
Процентні доходи і витрати - операційні доходи і витрати, отримані (сплачені)

Банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані
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Банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням
ефективної ставки відсотка. До них належать:

- доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках
(залученими від інших банків);

- доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими)
юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у
тому числі за цінними паперами;

- доходи у вигляді амортизації дисконту (премії).
Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) - операційні доходи і витрати за

наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу
або зобов'язання чи є фіксованою.

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та
основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

- комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту;
- комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються

доходами (витратами) ;
- комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій,

визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції.
Прибутки (збитки) від торговельних операцій - результат (прибуток чи збиток) від
операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів. У тому числі за
операціями з цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими
металами Банк визнає прибутки та збитки:

- від реалізації фінансових інвестицій;
- від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості;
- від результату переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та

банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют
(банківських металів).

Дохід у вигляді дивідендів - дохід, який виникає в результаті використання
Банком цінних паперів з нефіксованим прибутком.

Витрати на формування спеціальних резервів банку - це витрати на покриття
можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних
активів.

Доходи від повернення раніше списаних активів - кошти, що надійшли для
погашення заборгованості, яка була визнана банком безнадійною щодо отримання.

Інші операційні доходи і витрати - доходи і витрати від операцій, що не пов'язані
з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені
групи операційних доходів і витрат, зокрема:

- доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);
- витрати за послуги аудиту;
- витрати на інкасацію;
- неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими

операціями, інше.
Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням

діяльності Банку. До них належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата,
витрати на соціальне забезпечення, обов'язкові нарахування, страхування, додаткові
виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на
утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт,
страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо);
гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові,
телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку
на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.
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Податок на прибуток - операційні витрати банку, пов'язані із сплатою податку
відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та
податкових активів.

За результатами операцій, пов’язаних із інвестиційною діяльністю банк визнає:
- доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у

дочірні установи;
- доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та

нематеріальних активів тощо.
За результатами операцій, пов'язаних із фінансовою діяльністю, банк визнає:
- доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;
- доходи (витрати) за субординованим боргом;
- дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;
- доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу

тощо.
Визнані банком доходи і витрати групуються за їх характером за відповідними

статтями у фінансовій звітності "Звіт про фінансові результати".
Облік доходів та витрат здійснювався наростаючим підсумком з початку року.
Залишки за рахунками доходів та витрат у кінці року згорнуті на рахунки

капіталу. При розрахунку процентних доходів враховувався перший день і не
враховувався останній день контракту. При розрахунку процентних витрат за вкладами
(депозитами) не враховувалися перший та останній день перерахування коштів
вкладниками на вкладні рахунки.

Нарахування процентних доходів та витрат, комісійних доходів та витрат за
безперервні послуги проводиться щомісячно 26 числа або у перший робочий день після
25 числа, якщо 26 число випадає на неробочий день, за період з 26 числа попереднього
місяця по 25 число поточного місяця включно. За міжбанківськими кредитами та
депозитами нарахування процентних доходів та витрат проводиться щомісячно в
останній робочий день місяця.

На кінець року для завершення розрахунків поточного року проценти за грудень
були нараховані за повний календарний місяць.

При визначенні кількості днів для розрахунку процентів банк використовував:
а) по операціях в іноземній валюті – метод  “факт/360”;
б) по операціях в національній валюті – метод  “факт/факт”.
Згідно умов договорів із позичальниками, банк припиняє нарахування доходів за

кредитним договором з моменту вчинення будь-якої з дій по примусовому стягненню
заборгованості з позичальника.

Проценти та прирівняні до них комісії нараховуються не рідше одного разу на
місяць, незалежно від періодичності фактичних розрахунків з контрагентом, що
обумовлена угодою.

При бухгалтерському обліку комісій за послуги з обов`язковим результатом, якщо
угода передбачає зобов`язання сторони, що надає послугу, щодо досягнення наперед
визначеного результату, то винагорода не обліковувалась, доки послугу не було надано
повністю. До цієї ж категорії належать комісії за послуги, що надаються протягом
визначеного періоду і вважають завершеними тільки після закінчення цього періоду за
умови досягнення результату, передбаченого угодою. Зазначені доходи (витрати)
враховуються за фактом надання (отримання) послуги, або за фактом досягнення
визначеного угодою результату.

Комісійні доходи (витрати) за послуги, які надаються безперервно (орендні
платежі, розрахунково-касове обслуговування), обліковувались протягом усього строку
дії угоди.
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По цінних паперах нарахування відсотків проводиться щомісячно з застосуванням
методу  "факт/факт" для операцій в національній валюті. Амортизація дисконту (премії)
здійснюється не рідше одного разу на місяць із застосуванням ефективної ставки
відсотка з подальшим відображенням за відповідними рахунками процентних доходів
(витрат). Нарахування доходів за купонними цінними паперами здійснюється щомісяця
виходячи з процентної ставки купона, починаючи з дати їхнього придбання. У звіті про
фінансові результати такі доходи/витрати відображені у статті “Процентний дохід/
процентні витрати”.

По цінних паперах, які придбано у портфель “на продаж”, амортизація дисконту чи
премій проводиться аналогічно тому, як для цінних паперів “до погашення”.
Щомісячно проводиться переоцінка вартості боргових цінних паперів.

Примітка 1.16. Іноземна валюта

Доходи та витрати в іноземній валюті у звіті про фінансові результати
відображались за офіційним курсом іноземних валют встановлених Національним
банком України станом на день проведення операції.

Курсові різниці, які виникли у зв’язку із здійсненням операцій в іноземній валюті,
визнавались як дохід або витрати у звітному періоді.

Активи та пасиви в іноземній валюті відображені за офіційним курсом іноземних
валют станом за дату завершення звітного періоду, тобто

826 GBP 100 англiйських фунтiв стерлінгів 1229,1488 грн.
840 USD 100 доларiв США 796,1700 грн.
124 CAD 100 канадських доларiв 796,4699 грн.
392 JPY 100 японських йен 9,7682 грн.
985 PLN 100 польських злотих 266,6617 грн.
643 RUB 10 росiйських рублів 2,6124 грн.
756 CHF 100 швейцарських франків 847,5461 грн.
978 EUR 100 ЄВРО 1057,3138 грн.
Відповідно до стандарту (положення) 21 “Вплив змін валютних курсів”,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2000 № 193 зі змінами
та доповненнями, монетарні статті балансу в іноземній валюті відображаються з
використанням поточного валютного курсу; немонетарні статті, які відображені за
історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в
іноземній валюті, обліковуються за валютним курсом на дату здійснення операції.

Переоцінка усіх валютних балансових рахунків здійснюється при кожній зміні
офіційного курсу Національного банку України. Курсові різниці при переоцінці
балансових рахунків віднесені на рахунок “Результат від торгівлі іноземною валютою
та банківськими металами”, окремий субрахунок “Результат переоцінки”.

Результати переоцінки активів та пасивів відображені за статтею “Чистий
торговельний дохід” звіту  про фінансові результати.

Примітка 1.17. Взаємозалік статей активів та зобов`язань

В звітному році не здійснювався взаємозалік активів та зобов`язань.

Примітка 1.18. Звітність за сегментами

Діяльність банку можна умовно розділити на три основні сегменти:
- послуги корпоративним клієнтам,
- послуги  фізичним особам,
- інвестиційна діяльність, та нерозподілені активи та зобов`язання.
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При визначенні критеріїв розподілу діяльності за сегментами, банк керувався
вимогами Національного банку України, визначених Постановою № 480 від 27.12.2007
р. «Інструкція про складання та оприлюднення фінансової звітності банків України».
Основним критерієм для визнання звітних сегментів являється те, чи являється клієнт
банку фізичною особою, чи є юридичною особою (підприємством, організацією,
компанією).

По інвестиційній діяльності банку активи та зобов’язання сформовані в
результаті придбання основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій
за вирахуванням накопиченої амортизації та зобов’язань банку, що виникли за даними
операціями. Також до сектору інвестиційної банківської діяльності входять
зобов’язання, сформовані в результаті інвестицій акціонера банку у вигляді
субординованого боргу.

До інших операцій віднесені активи (зобов’язання), які не ввійшли до основних
трьох сегментів, в тому числі грошові кошти, кореспондентські рахунки в НБУ та інших
банках, операції з залучення та розміщення коштів інших банків, розрахунки за товари та
послуги для банку, заборгованість, пов’язану із адміністративно-господарською
діяльністю банку, розрахунки   із працівниками, розрахунки за податками та зборами до
державного, місцевого бюджету, до Пенсійного фонду, в інші позабюджетні фонди.

Клієнти корпоративного сегменту та сегменту фізичних осіб сплачують банку
винагороду у вигляді відсотків за отримані кредити  та у вигляді комісій за надані
послуги. Сегмент корпоративних клієнтів та сегмент фізичних осіб характеризуються
різними рівнями ризиків, мають різні потреби в банківських послугах і продуктах.
Тому, для кожного сегменту банку розроблені банківські продукти, направлені на
задоволення потреб клієнтів сегменту зі своїми специфічними тарифами та ставками
відсотків, що залежать від рівнів ризиків та витрат банку на надання таких послуг.

Відсотки за кредитами затверджуються комітетом з управління активами та
пасивами банку (КУАП). Відсоткові ставки за кредитами та депозитами
встановлюються на рівні, що є конкурентоспроможним порівняно з іншими банками –
основними гравцями ринку банківських послуг, і забезпечує прибутковість кредитно-
інвестиційних операцій банку.

Тарифи на послуги банку затверджуються тарифним комітетом банку. Тарифний
комітет, затверджуючи тарифи на послуги банку, приймає до уваги вартість для банку
послуг, що ним надаються клієнтам. В разі утримання комісій, які пов`язані з
обслуговуванням кредитів, вони затверджуються з урахуванням ефективної ставки
відсотка, як це рекомендовано Національним банком України Постановою №168 від
10.05.2007.

Банком з огляду на особливості організаційної структури при складанні звітності
за сегментами трансферне ціноутворення протягом 2010 року не застосовувалося.

Примітка 1.19. Ефективність змін в обліковій політиці та виправлення
суттєвих помилок.

В звітному році Банком не приймалися зміни в обліковій політиці та відсутнє
виправлення суттєвих помилок. Для  надання зіставленої інформації, окремі показники
фінансової звітності за 2009 рік (примітка 32 «Управління фінансовими ризиками»)
були відкориговані з метою підвищення якості розкриття інформації.

Для  надання зіставленої інформації, окремі показники фінансової звітності за 2009 рік
(примітка 32 «Управління фінансовими ризиками») були відкориговані з метою
підвищення якості розкриття інформації. Сума фінансових активів та сума фінансових
зобов’язань, які в минулому році зазначалися на підставі статистичної звітності, були
відкориговані до їх балансових значень.
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ПРИМІТКА 2. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В УМОВАХ ЯКОГО
БАНК ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ.

2.1. Економічне середовище

У 2010 року продовжувалося зростання світової економіки, хоча темпи її приросту
уповільнювались. Основний внесок у відновлення економіки було зроблено країнами з
ринками, що розвиваються.

В Україні відбулось деяке уповільнення темпів економічного зростання внаслідок
як статистичного ефекту бази порівняння, так і через припинення дії тимчасових
факторів, які сприяли зростанню в попередніх періодах.

Номінальний ВВП за 2010 рік становив 957.8 млрд. грн. і збільшився  на 4,2%
порівняно з попереднім роком. Індекс-дефлятор збільшився  до 16,9  порівняно з 13.7% у
2009 році.

За 2010 рік  індекс промислового виробництва становив - 11,0% (у 2009 році –
падіння на 21,9%). Індекс споживчих цін становив 9,1%, (у 2009 році – 12,3%).

Значно прискорився темп зростання індексу  цін виробників промислової
продукції (ІЦВ), що  у  річному обчисленні збільшився  до 118.7% проти 114.3% у 2009
році. Така динаміка ІЦВ зумовлена в основному зменшенням цін у сегменті виробництва
електроенергії.

У грудні  2010 року  відбулося покращення динаміки всіх галузей економіки -
складових  індексу  цін виробників.

Найбільше прискорення зафіксовано в промисловому виробництві, обсяг якого за
2010 рік зріс на 11%. Основний вклад у приріст промислового виробництва мало
машинобування. Високий рівень зовнішнього попиту мав позитивний вплив на рівень
металургійного виробництва, зростання якого за рік склало — 12.3%. Найбільшими
темпами продовжувала зростати динаміка будівництва.

Зростання економіки на достатньо високому рівні підтримувалось високим
споживчим та інвестиційним попитом, яке почалося в кінці  третього кварталу 2010 року.

У  2010 році тривало уповільнення темпу зростання споживчих цін.
За 2010р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 889,1 млрд. грн.,

з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 734,6 млрд. грн. У структурі
реалізації майже половина загальних обсягів припадала на металургійне виробництво і
виробництво готових металевих виробів, машинобудування, виробництво харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

Зміни в економіці позитивно позначились на функціонуванні грошово-кредитного
ринку України. Так, у 2010 року відбувалось подальше відновлення довіри вкладників до
банківської системи, зменшення вартості ресурсів та поступове відновлення кредитної
активності банків. На валютному ринку України, незважаючи на підвищення попиту на
іноземну валюту, ситуація залишалася стабільною та контрольованою.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України за 2010 рік
збільшились на 8,1 млрд. доларів США або на 30,5% і на кінець 2010 року склали 34,58
млрд. доларів США.
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Підсумки діяльності банків України на 1.01. 2011 року
За даними НБУ в Україні станом на 1 січня 2011 року ліцензію на здійснення

банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (17 - за
рішенням НБУ, 1 – за рішенням суду).

Станом на 1 січня 2011 р. обсяг активів банківської системи становив 942,1 млрд.
грн., приріст з початку року склав 61,8 млрд. грн., та в основному він відбувся за рахунок
зростання вкладень у цінні папери, яке становило 44,2 млрд. грн. або в 2,1 рази.

За 2010 рік зобов’язання банків зросли на 19,6 млрд. грн. і на 01.01.2011 року
становили 804,4 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало 89,6
млрд. грн.

Власний капітал банківської системи України зріс на 22,6 млрд. грн. і за станом
на 01.01.2011 року становив 137,7 млрд. грн. Слід зазначити, що збільшення обсягу
статутного капіталу банків з початку року склало 26,67 млрд. грн. (на 22,4%).

За 2010 рік банки отримали збиток у розмірі 13,0 млрд. грн. (у 2009 році збиток
склав 38,5 млрд. грн.).

Облікова ставка НБУ з початку року зменшилася на 2,5% та складає 7,75%
річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з
19,6% до 15,0% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам
господарювання, зріс на 7,0%, а фізичним особам зменшився на 16,2%.

2.2. Вплив економічного середовища на фінансовий стан та результати
діяльності банку

Економічне середовище впливало на діяльність Банку у 2010 році наступним
чином:

- підвищення ділової активності позитивно вплинуло на обсяг кредитування, і
банк майже досяг запланованих параметрів розвитку на кінець року. В результаті
портфель кредитів для фізичних осіб збільшився на 6 %, а портфель кредитів юридичних
осіб – збільшився   на 65%. Одночасно банку вдалося зберегти позитивну динаміку у
авто-кредитуванні та кредитуванні на споживчі цілі;

- покращення  стану платоспроможності позичальників банку призвело до
покращення якості кредитного портфеля та, як наслідок, зменшення витрат на
формування резервів на покриття ризиків за кредитними операціями. Обсяг
сформованих резервів станом на 01.01.2011 року зменшився на 10%;

- на ринку нерухомості (житла) відслідковувалося  помірне відновлення попиту
на нерухомість, стабілізація  його вартості, та підвищення  інтересу до іпотечного
кредитування. Фактично в 2010 році банком видано 38.5 млн. грн. іпотечних кредитів.
Але з іншої сторони, слабкий  попит на іпотечні кредити пояснюється надто високими
ставками, що спричинено високою вартістю депозитів.

Депозитні операції
- відновлення довіри до банківської системи вплинуло на залучення нових та

утримання вже залучених вкладів від населення. В результаті, як і в цілому по
банківській системі, у банку 2010 році був приток депозитів клієнтів. За 2010 рік приріст
депозитів фізичних склав 29%. Як і в цілому по банківській системі, залучення депозитів
клієнтів відбувалося одночасно із зменшенням вартості депозитів;
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- Подальше збільшення ділової активності в країні позитивно вплинуло на стан
залучення ресурсів від клієнтів – юридичних осіб. Протягом 2010 року банку вдалося
значно збільшити портфель коштів від юридичних осіб (+71%).

Валютна структура
Через введені обмеження щодо кредитування в іноземній валюті банк не

нарощував портфель кредитів у іноземній валюті. Зокрема, кредити фізичним особам в
2010 році не надавалися взагалі, а кредити юридичним особам надавались в незначних
обсягах внаслідок зниження бізнес-активності та зацікавленості клієнтів через
підвищення ризиків в умовах падіння курсу гривні по відношенню до основних
іноземних валют (долар, євро).

В умовах нестабільної ділової активності в окремих секторах економіки, низький
рівень платоспроможності позичальників, наявності валютного ризику, Банк виважено та
обережно ставиться до оцінки якості свого кредитного портфелю і формування резервів
під проблемну заборгованість. Банк постійно відслідковує зміни у економічному
середовищі, щоб своєчасно вносити відповідні коригування внутрішніх політик і
процедур з метою попередження виникнення загрози його фінансовій стійкості.

ПРИМІТКА 3. ОСНОВНІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПІД ЧАС
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Банк у своїй операційній, фінансовій, інвестиційній та господарській діяльності і у
відображенні її результатів  у звітності використовує оцінки та припущення, які
впливають на суми, що визнаються у фінансовій звітності та на балансову вартість
активів і зобов’язань протягом наступного звітного періоду. Розрахунки та судження
постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших
факторах, уключаючи майбутні події, очікування яких вважається обґрунтованим за
існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво
банку також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики.
Результати перегляду оцінок та суджень відображаються у тому періоді, коли перегляд
відбувається та діють до наступного перегляду оцінок, припущень та суджень.

Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що
відображаються у фінансовій звітності та оцінки, результатом яких можуть бути значні
коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступних періодів,
включають:

Збитки від знецінення кредитів, наданих банкам, іншим клієнтам

Спеціалізовані підрозділи Банку з управління ризиками (департамент оцінки
ризиків корпоративного бізнесу, департамент оцінки ризиків роздрібного бізнесу)
проводять щомісячно аналіз кредитного портфелю банку для визначення суми збитків
від знецінення, які визнаються шляхом створення резерву на знецінення. Під час
визначення обсягів резервів під знецінення кредитів, керівництво банку застосовує
професійні судження про наявність ознак, що свідчать про зменшення майбутніх
грошових потоків за кожним кредитом, наданим іншим банкам, юридичним та
фізичним особам. Такі ознаки мають дані, які можна визначити та які характеризують
негативну зміну платоспроможності позичальників, а також зміну економічних умов,
пов’язаних з невиконанням зобов’язань за кредитами, наданими Банком.
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Класифікація кредитної заборгованості клієнтів та рівень формування резервів
відображає оцінку якості кредитного портфелю керівництвом та спеціалістами банку,
яка здійснена на підставі внутрішніх положень Банку, згідно вимог Національного
банку України щодо оцінки фінансового стану позичальників та обслуговування ними
боргу, викладених у постанові Правління Національного банку України від 06.07.2000
№ 279 (із змінами) «Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків».

В розрахунок резерву під кредитні ризики банку приймається справедлива
(договірна) вартість запропонованого позичальником забезпечення по кредиту з
урахуванням оцінки, що здійснюється незалежним експертом відповідно до вимог
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» із визначенням його ринкової вартості. Перелік оцінювачів майна, яке
приймається в заставу по кредитах, визначається Правлінням банку. Банком
застосовуються понижуючі  коефіцієнти до вартості предметів застави відповідно до
терміну кредитування з урахуванням складності її реалізації. З урахуванням аналізу
змін ринкових цін, які можуть призводити до потреби у суттєвому збільшенні
(зменшенні) резерву під кредитні ризики, Банк здійснює перегляд заставної вартості
забезпечення до рівня його справедливої вартості. В економічних умовах, які склалися,
банк виходить із припущення, що реалізація заставного майна можлива протягом трьох
років.

Під час формування резервів під кредитні операції з фізичними особами Банк
керується тим, що  достатність сформованих резервів за кредитними операціями
обумовлюється в першу чергу станом обслуговування боргу та перспективами його
погашення за рахунок реалізації заставного майна.
Інформація щодо резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями розкрита в примітці 8 «Кредити та заборгованість клієнтів», дані щодо

справедливої вартості забезпечення за простроченими, але незнеціненими
кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній
основі, розкрита у таблицях 8.9 і 8.10 примітки 8 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Справедлива вартість будівель та споруд. (нерухомості)

Справедлива вартість будівель та споруд (нерухомості), що перебувають у
власності банку або отримані у якості забезпечення кредитних операцій, згідно
Постанови НБУ №279 має визначатися банком за ринковою вартістю. Оскільки станом
на звітну дату активний ринок нерухомості відсутній, а існуючі стандарти та правила
оцінки майна не містять алгоритму визначення ринкової вартості в умовах кризових
явищ, то фактично, при визначенні вартості заставного майна застосовується оціночна
вартість, на основі порівняльного методу або методу капіталізації доходів, яка в
більшій мірі спирається на професійну думку фахівців з оцінки, ніж на ринкові
фактори. Зміни цих припущень можуть вплинути на справедливу вартість, зазначену у
звітності та на розрахунок збитку від знецінення кредитів в умовах існування
кризових явищ або їх наслідків.

Отже і балансова вартість власної інвестиційної нерухомості також може
зазнати впливу від застосування оціночної вартості для її визначення.

Операції з пов’язаними особами

У своїй звичайній діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними сторонами.
За відсутністю активного ринку для визначення ринкових процентних ставок
використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є
ціноутворення щодо подібних видів операцій із непов’язаними сторонами та аналіз
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ефективної процентної ставки. Умови операцій з пов’язаними сторонами зазначені у
примітці 36.

Первісна вартість фінансових інструментів

Банк має обліковувати фінансові інструменти за справедливою вартістю під час
їх первісного визнання. За відсутністю активного ринку відповідних фінансових
інструментів, для визначення їх ринкової (неринкової) ставки застосовується
професійне судження на підставі угод, укладених між незалежними, добре обізнаними
та незацікавленими сторонами, якими є сторони в угодах банку.

Податкове законодавство та визнання відстрочених податків.

Відстрочені податкові активи визнаються Банком лише в тій мірі, в якій існує
ймовірність використання відповідного податкового кредиту. Оцінка майбутніх
оподатковуваних прибутків та суми податкового кредиту, використання якого є
можливим у майбутньому,  базується на середньостроковому плані розвитку Банку,
який готується керівництвом та результатах його екстраполяції на майбутні періоди, а
також з урахуванням ставок податку на прибуток в майбутньому. В основі планування
закладено припущення керівництва, що вважаються обґрунтованими за  існуючих
обставин.

Основоположним припущенням підготовки фінансової звітності є припущення  щодо
безперервності діяльності – банк керується припущенням, що його діяльність
продовжуватиметься у осяжному майбутньому, не має ні наміру, ні потреби ліквідації
або суттєвого  скорочення об’єму операцій;

В.о. голови Правління Є.С. Чемерис

Головний бухгалтер Т.С. Солоп



1 2 3 4

1  217 276  183 470

2  178 622  83 583

3  61 777  35 221

4  324 248 1 773 600

4.1  8 115  156 774

4.2  316 133 1 616 826

5   0   0

6   0   0

7  781 923 2 075 874

7 3 584  

1 2 3 4
1  4 192 0

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Таблиця 4.1 Грошові кошти та їх еквіваленти

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Готівкові гроші
Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових 
резервів)
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України

Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у 
банках:

України

Інших країн
Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох 
місяців

Договори купівлі і зворотнього продажу ("зворотній репо") 
з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

За рядком 2 колонки 3 таблиці 4.1  відображено суму коштів, що зберігаються на 
кореспондентському рахунку  банку в Національному банку України та  на накопичувальному 
рахунку 1207 згідно постанови № 406 від 01.12.2008 року

За рядком 3 колонки 3 таблиці 4.1  відображено суму коштів, що зберігаються на окремому 
рахунку 1203 "для обліку резервів" банку в Національному банку України  згідно постановм № 
414 від 21.07.2009 року.

Протягом 2010 року Банк дотримувався вимог щодо обсягу залишків коштів на кореспон- 
дентському рахунку банку в Національному банку в розмірі, установленому Правлінням 
Національного банку України   згідно вимог Постанови №91 від 16.03.2006 "Положення про 
порядок формування обов'язкових резервів для банків України"

Станом на 31грудня 2010 року не обліковувалися кошти, які би були забезпечені цінними 
паперами, придбаними за договорами репо, та суми цінних паперів, які банк може продати чи 
перезакласти.

До значення за рядком 4 колонки 3 таблиці 4.1 не включені кошти , що обліковуються на  

коррахунку  іншого банку та під які банком створено резерв і включено до даних  
примітки 5 "Кошти в інших банках" в сумі 3 903 тис. грн.

Сума нарахованих відсотків, які включено  до даних 
таблиці, складає : 2010 рік 2009 рік
тис.грн.

Таблиця 4.2 Негрошові інвестиційні операції

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Надходження  основних засобів від припиненої діяльності
18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4
1 0   0

1.1 0   0
1.2  7 484   0

2   0   0
3  278 738  279 671

3.1  278 738  279 671
3.2   0   0
4 ( 3 659) ( 2 424) 

5  282 563  277 247

 275 119 ( 2 141)
 7 200 ( 1 440)
 3 903 (  78)

1 115  0

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 5. Кошти в інших банках

Таблиця 5.1 Кошти в інших банках
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Депозити в інших банках
Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три 
місяця
Довгострокові депозити
Договори купівлі і зворотнього продажу ("зворотній репо") з 
іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці
Кредити, надані іншим банкам:
Короткострокові 
Довгострокові
Резерв під знецінення коштів в інших банках

Усього коштів у банках за мінусом резервів

Аналіз  коштів в інших банках в розрізі концентрації географічного ризику наведено в примітці 32,  таблиця 32.6,
ризику ліквідності - в примітці 32, таблиця 32.10

Аналіз  кредитної якості коштів в інших банках  наведено в   таблиці  5.2.

Категорії кредитів та рахунків Ностро, під які створені резерви  протягом  року (тис. грн.)

Сума 
кредиту

Назва статті
Група 

заборгованості

Сума 
сформованого 

резерву
Короткострокові кредити, надані іншим банкам стандартна
Довгострокові депозити в інших банках субстандартна
Кореспондентські рахунки  у банках під контролем

Класифікація кредитів за категоріями ризику здійснювалась на підставі щомісячного аналізу фінансового 
 стану банків  за іх балансами та звітами про дотримання обов"язкових економічних нормативів 
регулювання діяльності комерційних банків.

Сума нарахованих відсотків, які включено  до даних таблиці, 
складає: 2010 рік 2009 рік
тис.грн.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6

1   0   0  278 738  278 738
1.1   0   0  144 398  144 398
1.2   0   0  130 437  130 437
1.3   0   0   0   0
1.4   0   0   0   0
1.5   0   0  3 903  3 903

2 0 0 0 0

3   0   0  278 738  278 738

4   0   0   0   0
4.1   0   0   0   0

4.2   0   0   0   0

4.3   0   0   0   0

4.4   0   0   0   0

4.5   0   0   0   0
5  7 484   0   0  7 484

6 ( 1 440)   0 ( 2 219) ( 3 659) 

7  6 044   0  276 519  282 563

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 5. Кошти в інших банках

Таблиця 5.2.  Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2010 року
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Депозити

Договори 
купівлі і 

зворотнього 
продажу

Кредити Усього

Поточні і незнеціненні (стандартна 
заборгованість):
У 20 найбільших банках
У інших банках України
У великих банках країн ОЕСР
В інших банках країн ОЕСР
В інших банках
Кошти в банках, умови яких були 
переглянуті у звітному році
Усього кредитів  поточних і 
незнецінених
Знецінені кошти, які оцінені на 
індивідуальній основі:
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів до 92 
днів
Із затримкою платежу від 93 днів до 
183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів до 
365 (366) днів
Із затримкою платежубільше ніж 366 
(367) днів
Інші кошти в інших банках
Резерв під знецінення коштів в інших 
банках
Усього коштів в інших банках за 
мінусом резервів

Максимальна сума кредитного ризику Банку на одного контрагента за коштами в інших банках станом на 
01.01.2010 р. складала 82.8 млн. грн. Станом на 01.01.2011 р. ця сума зменшилася до 50 млн. грн.   

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6
1  279 671  279 671

1.1  194 218  194 218
1.2  82 820  82 820
1.3   0   0
1.4   0   0
1.5  2 633  2 633

2 0 0

3   0   0  279 671  279 671

4   0   0   0   0
4.1   0   0   0   0

4.2   0   0   0   0

4.3   0   0   0   0

4.4   0   0   0   0

4.5   0   0   0   0
5   0   0   0   0

6 ( 2 424) ( 2 424) 

7  277 247  277 247

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 5. Кошти в інших банках

Таблиця 5.3.  Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2009 року
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Депозити

Договори 
купівлі і 

зворотнього 
продажу

Кредити Усього

Поточні і незнеціненні:
У 20 найбільших банках
У інших банках України
У великих банках країн ОЕСР
В інших банках країн ОЕСР
В інших банках
Кошти в банках, умови яких були 
переглянуті у звітному році (2)
Усього кредитів  поточних і 
незнецінених
Знецінені кошти, які оцінені на 
індивідуальній основі:
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів до 92 
днів
Із затримкою платежу від 93 днів до 
183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів до 
365 (366) днів
Із затримкою платежубільше ніж 366 
(367) днів
Інші кошти в інших банках
Резерв під знецінення коштів в інших 
банках
Усього коштів в інших банках за 
мінусом резервів

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6

1 ( 2 424)   0 ( 1 524)   0

2 ( 1 235)   0 (  900)   0

3   0   0   0   0

4   0   0   0   0
5   0   0   0   0
6   0   0   0   0

7 ( 3 659)   0 ( 2 424)   0

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 5. Кошти в інших банках

Таблиця 5.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках
(тис. грн.)

Рядок Рух резервів
на 31 грудня 2010 року на 31 грудня 2009 року
кошти в 
інших 
банках

договори 
зворотного 

репо

кошти в 
інших 
банках

договори 
зворотного 

репоРезерв під знецінення за станом 
на 1 січня

(Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення протягом 
року 
Списання безнадійної 
заборгованості
Переведення до активів групи 
вибуття
Вибуття дочірних компаній
Курсові різниці за резервами
Резерв під знецінення за станом 
на кінець дня 31 грудня

Значення за рядком 7   Таблиці 5.4. відповідають значенням за рядком 4 таблиці 5.1.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4

1   0   0
2 2 236 816 1 355 657
3   0   0
4  134 654  130 119
5  448 304  489 775
6 1 546 139 1 386 340
7   482  4 389
8 ( 598 722) ( 661 669) 
9 3 767 673 2 704 611

%
1 2 400 610  15 461 2 416 071 55
2 1 038 769  10 193 1 048 962 24
3  276 488  6 945  283 433 6
4  201 351  10 893  212 244 5
5  336 909  68 776  405 685 9

4 254 127  112 268 4 366 395 100

 112 268  111 308 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Кредити, що надані органам державної влади та 
місцевого самоврядування
Кредити юридичним особам
Кредити, що надані за операціями репо
Кредити фізичним особам-підприємцям
Іпотечні кредити фізичних осіб
Споживчі кредити фізичним особам
Інші кредити фізичним особам
Резерв під знецінення кредитів
Усього кредитів за мінусом резервів

Станом на 31грудня 2010 року не обліковувалися  репо-операції.

Аналіз  кредитів та заборгованості клієнтів в розрізі концентрації географічного ризику наведено в примітці 32, таблиця 32.6,
ризику ліквідності - в примітці 32, таблиця 32.10, аналіз валютного ризику включено до розрахунку даних таблиці 32.1,
процентного ризику включено до розрахунку даних таблиці  32.4.
Аналіз  кредитної якості кредитів   наведено в   таблиці  6.7.

Нижче наведена інформація про розподіл кредитного портфелю банку  у відповідності до категорій кредитної операції:

Категорiя 
кредитної 
операцiї

Основна сума заборгованості з урахуванням рахунків 
дисконтів та премій:

Нараховані 
відсотки, комісії Усього

Усього

Сума нарахованих відсотків та комісій, які 
включено  до даних таблиці, складає : 2010 рік 2009 рік
тис.грн.

Резерв під знецінення кредитів включає створені банком резерви під нараховані та неотримані процентні доходи за кредитами 
в сумі 76 930 тис.грн. та  резерви під нараховані та неотримані комісійні доходи за кредитами в сумі 3 400 тис.грн.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   0 ( 258 563)   0 ( 58 821) ( 122 211) ( 221 901) (  173) ( 661 669) 

2   0  7 774   0 ( 2 817) ( 10 087)  8 516 (  121)  3 265  

3

  0  51 725   0  1 810   351  2 631   0  56 517

4
  0   0   0   0   0   0   0   0

5   0   0   0   0   0   0   0   0

6   0  1 047   0   315   694  1 107   2  3 165  

7
  0 ( 198 017)   0 ( 59 513) ( 131 253) ( 209 647) (  292) ( 598 722) 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за  2010 рік 
(тис. грн.)

Рядок Рух резервів

Кредити, що 
надані органам 

державної влади 
та місцевого 

самоврядування

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

Залишок за станом на 1 січня(Збільшення)/зменшення резерву 
під знецінення протягом року 

Списання безнадійної 
заборгованості
Переведення до активів групи 
вибуття
Вибуття дочірних компаній

Курсові різниці за резервами

Залишок за станом на кінець 
дня 31 грудня

Значення за рядком 7 колонки 10 таблиці 6.2. відповідає значенню за рядком 8 колонки 3 таблиці 6.1.

 В поточному році  клієнтами були повернені  списані банком протягом 2010 року кредити та нараховані доходи у сумі - 610 тис.грн. 
та списані у минулих роках кредити та нараховані доходи - 230 тис.грн. 

В звітному році банком здійснено продаж  та переуступку  прав вимоги за кредитними договорами з юридичними та фізичними особами 
на загальну суму  84 002 тис.грн. та відповідно, розформовано резерви під кредити, що надані клієнтам, у сумі   80 461   тис.грн.

Залишки з реструктуризованної кредитної заборгованності станом на 31.12.2010 складають 501 605 тис.грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
  0 ( 200 004)   0 ( 25 233) ( 43 509) ( 210 219) ( 4 190) ( 483 155) 

2
  0 ( 75 540)   0 ( 33 872) ( 78 751) ( 14 680)  4 016 ( 198 827) 

3

  0  16 894   0   265   10  2 923   0  20 092

4

  0   0   0   0   0   0   0   0

5
  0   0   0   0   0   0   0   0

6
  0   87   0   19   39   75   1   221

7
  0 ( 258 563)   0 ( 58 821) ( 122 211) ( 221 901) (  173) ( 661 669) 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2009 рік
(в тис. грн.)

Рядок Рух резервів

Кредити, що 
надані органам 

державної влади 
та місцевого 

самоврядування

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

Залишок за станом на 1 січня
(Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року 

Списання безнадійної 
заборгованості

Переведення до активів 
групи вибуття

Вибуття дочірних компаній

Курсові різниці за резервами

Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



% %

1 2 3 4 5 6

1 0 0.0 0 0.0

2 0 0.0 0 0.0

3  699 295 16.02  435 221 12.93
4  44 597 1.02  62 484 1.86
5 1 085 122 24.85  708 355 21.04
6  447 113 10.24  220 009 6.54
7 1 994 772 45.68 1 880 332 55.855
8  95 343 2.18  59 707 1.77
9   153 0.00   172 0.005

10 4 366 395 100 3 366 280 100

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності
(тис. грн.)

Рядок Вид економічної діяльності на 31 грудня 2010 
року

на 31 грудня 2009 
року

сума сума

Державне управління та діяльність громадських 
організацій
Кредити, які надані центральними та місцевим 
органам державного управління

Виробництво
Нерухомість
Торгівля
Сільське господарство
Кредити, що надані фізичним особам резидентам
Інші
Кредити, що надані фізичним особам нерезидентам
Усього

Значення за рядком 10  таблиці 6.4. (колонки 3 та5) відповідають сумі за рядками 1-7 таблиці 6.1 відповідного року.
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1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

1 0  153 052   0  7 166  8 152  236 834   482  405 686

2 0 2 083 764   0  127 488  440 152 1 309 305   0 3 960 709

2.1 0   0   0   0   0   304   0   304

2.2 0 2 083 764   0  127 488  440 152 1 309 001   0 3 960 405

2.2.1 0  5 386   0  2 640  290 890  101 867   0  400 783

2.2.2 0  272 632   0  39 254  104 776  145 979   0  562 641

2.2.3 0   0   0   0   0   0   0   0
2.2.4 0  111 619   0  7 656   0   670   0  119 945
2.2.5 0 1 694 127   0  77 938  44 486 1 060 485   0 2 877 036

3 0 2 236 816   0  134 654  448 304 1 546 139   482 4 366 395

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів  на 31 грудня 2010 року
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті

Кредити, що надані 
органам державної 
влади та місцевого 

самоврядування

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші кредити 
фізичним 
особам

Усього

Незабезпечені 
кредити
Кредити, що 
забезпечені:

Гарантіями і 
поручительствами
Заставою, у тому 
числі:Нерухоме майно 
житлового 
призначення

Інше нерухоме 
майно

Цінні папери
Грошові депозити
Інше майноУсього кредитів та 
заборгованості 
клієнтів
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1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

1 0  33 261   0  1 139   734  133 584  4 389  173 107

2 0 1 322 396   0  128 980  489 041 1 252 756   0 3 193 173

2.1 0   817   0   340  5 385  58 817   0  65 359

2.2 1 321 579   0  128 640  483 656 1 193 939   0 3 127 814

2.2.1 0  10 494   0  4 898  105 153  56 997   0  177 542

2.2.2 0  456 710   0  36 084   728  553 773   0 1 047 295
2.2.3 0   0   0   0   0   0   0   0
2.2.4 0  44 061   0   833   47  1 829   0  46 770

2.2.5 0  810 314   0  86 825  377 728  581 340   0 1 856 207

3 0 1 355 657   0  130 119  489 775 1 386 340  4 389 3 366 280

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів  на 31 грудня 2009 року
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті

Кредити, що надані 
органам державної 
влади та місцевого 

самоврядування

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

Незабезпечені кредити

Кредити, що забезпечені:Гарантіями і 
поручительствами

Заставою, у тому числі:Нерухоме майно житлового 
призначення

Інше нерухоме майно
Цінні папери
Грошові депозити

Інше майно
Усього кредитів та 
заборгованості клієнтів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   0 1 447 328   0  35 933  109 730  736 893   211 2 330 095

1.1   0  692 520   0   0   0   0   0  692 520

1.2   0  675 448   0   438   0   0   0  675 886

1.3   0  33 740   0  7 302   0   0   0  41 042

1.4   0  45 620   0  28 193   0   0   0  73 813

1.5   0   0   0   0  109 730  736 893   211  846 834

2   0  83 029   0  1 967   0   979   0  85 975

3   0 1 530 357   0  37 900  109 730  737 872   211 2 416 070
4   0   885   0   230   160  2 461   0  3 736

4.1   0   782   0   145   124  1 940   0  2 991

4.2   0   103   0   36   36   521   0   696

4.3   0   0   0   0   0   0   0   0

4.4   0   0   0   49   0   0   0   49

4.5   0   0   0   0   0   0   0   0

5   0  217 367   0  61 802  124 088  216 426   0  619 683

5.1   0  30 004   0  2 283  14 504  48 396   0  95 187

5.2   0  5 955   0  1 494  13 852  28 079   0  49 380

5.3   0   879   0  3 975  7 557  15 128   0  27 539

5.4   0  48 826   0  2 522  12 060  24 025   0  87 433

5.5   0  131 703   0  51 528  76 115  100 798   0  360 144

6   0  488 207   0  34 722  214 326  589 380   271 1 326 906

7   0 ( 198 017)   0 ( 59 513) ( 131 253) ( 209 647) (  292) ( 598 722) 

8   0 2 038 799   0  75 141  317 051 1 336 492   190 3 767 673

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.7. Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2010 року
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 
місцевого 

самоврядув
ання

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

Поточні та незнеціненні:

Великі позичальники з кредитною 
історією більше 2 років

Нові великі позичальники

Кредити середнім компаніям

Кредити малим компаніям

Кредити фізичним особам

Кредити, умови яких протягом 
року були переглянуті

Усього кредитів поточних та 
незнецінених
Прострочені, але незнецінені

Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів

Із затримкою платежу від 93 до183 
днів

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

Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі

Із затримкою платежу до 31 днів

Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів

Із затримкою платежу від 93 до183 
днів

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

Інші кредити

Резерв під знецінення за 
кредитами

Усього кредитів

Служби ризик-менеджменту банку забезпечують здійснення   аналізу кредитної якості виданих Банком кредитів. Основним фактором визначення критеріїв 
знецінення кредиту є його прострочений статус та можливість реалізації забезпечення. У рядку 1 "Поточні та незнецінені" таблиці 6.7 банк показав 
кредити, що віднесені до категорії "стандартна заборгованість" ,   відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 р. N 
279 (z0474-00) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03. 08.2000 р. за N 474/4695.

У рядку 2 "Кредити, умови яких протягом року були переглянуті" банк надав інформацію про кредити, що віднесені до категорії "стандартна 
заборгованість",та за якими   умови договору  були переглянуті.
Рядок 4 "Прострочені, але незнецінені" таблиці 6.7 заповнено за кредитами, за якими заборгованість визнана простроченою, але резерв за ними не 
сформований, тому що справедлива вартість забезпечення повністю покриває кредитний ризик.

До рядка 5 "Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі" таблиці 6.7 віднесено  кредити з затримкою платежу, за якими  сформовано резерви, і 
які належать до "нестандартної заборгованості".

До рядка 6 "Інші кредити" таблиці 6.7 віднесено  інші кредити без затримки платежів, і які належать до "нестандартної заборгованості".
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   0  682 565   0  37 237  150 794  680 448  2 683 1 553 727

1.1   0  67 326   0   0   0   0   0  67 326
1.2   0  516 237   0   0   0   0   0  516 237
1.3   0  35 632   0  5 495   0   0   0  41 127
1.4   0  63 370   0  31 742   0   0   0  95 112
1.5   0   0   0   0  150 794  680 448  2 683  833 925

2   0  28 087   0  7 937  21 631  65 682   0  123 337

3   0  710 652   0  45 174  172 425  746 130  2 683 1 677 064
4   0  2 177   0   279   647  1 086   0  4 189
4.1   0  1 365   0   66   563   748   0  2 742

4.2   0   542   0   0   43   204   0   789

4.3   0   165   0   138   41   118   0   462

4.4   0   44   0   65   0   4   0   113

4.5   0   61   0   10   0   12   0   83

5   0  269 158   0  61 816  118 586  247 260   0  696 820
5.1   0  2 235   0   765  11 002  39 526   0  53 528

5.2   0  33 827   0  2 034  11 464  37 080   0  84 405

5.3   0  26 281   0  1 877  14 306  59 812   0  102 276

5.4   0  54 509   0  13 394  24 393  53 639   0  145 935

5.5   0  152 306   0  43 746  57 421  57 203   0  310 676
6   0  373 670   0  22 850  198 117  391 864  1 706  988 207

7   0 ( 258 563)   0 ( 58 821) ( 122 211) ( 221 901) (  173) ( 661 669) 
8   0 1 097 094   0  71 298  367 564 1 164 439  4 216 2 704 611

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 6.  Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.8. Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2009 року
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті

Кредити, що 
надані органам 

державної влади 
та місцевого 

самоврядування

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

Поточні та незнеціненні:
Великі позичальники з кредитною 
історією більше 2 років
Нові великі позичальники
Кредити середнім компаніям
Кредити малим компаніям
Кредити фізичним особам
Кредити, умови яких протягом 
року були переглянуті
Усього кредитів поточних та 
незнецінених
Прострочені, але незнецінені
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів
Із затримкою платежу від 93 
до183 днів
Із затримкою платежу від 184 до 
365(366) днів
Із затримкою платежу більше ніж 
366(367) днів
Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів
Із затримкою платежу від 93 
до183 днів
Із затримкою платежу від 184 до 
365(366) днів
Із затримкою платежу більше ніж 
366(367) днів
Інші кредити
Резерв під знецінення за 
кредитами
Усього кредитів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   0  9 817   0  1 976   587  10 645   0  23 025

1.1   0   0   0   304   475  1 209   0  1 988
1.2   0  3 236   0   0   112  1 075   0  4 423
1.3   0   0   0   0   0   0   0   0
1.4   0   0   0   0   0   0   0   0
1.5   0  6 581   0  1 672   0  8 361   0  16 614

2   0 1 146 628   0  203 912  338 776 1 404 687   0 3 094 003

2.1   0  8 475   0  3 723  215 415  101 681   0  329 294
2.2   0  200 865   0  47 021  92 349  146 473   0  486 708
2.3   0   0   0   0   0   0   0   0
2.4   0  60 387   0  1 260   0   0   0  61 647
2.5   0  876 901   0  151 908  31 012 1 156 533   0 2 216 354

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Таблиця 6.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченними, але незнеціненними кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 
індивідуальній основі на  31 грудня 2010 року

(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті Кредити, що надані 
органам державної 
влади та місцевого 

самоврядування

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

Справедлива вартість забезпечення за 
простроченими, але незнеціненими кредитами

Нерухоме майно житлового призначення
Інше нерухоме майно
Цінні папери
Грошові депозити
Інше майно
Справедлива вартість забезпечення  за 
знеціненими кредитами, які оцінені на 
індивідуальній основі

Нерухоме майно житлового призначення
Інше нерухоме майно
Цінні папери
Грошові депозити
Інше майно
До рядка 2 "Справедлива вартість забезпечення  за знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі" таблиці 6.9 також віднесено забезпечення за кредити без 
затримки платежу, за якими  сформовано резерви, і які належать до "нестандартної заборгованості".
З огляду на поточну економічну ситуацію, враховуючи вплив фінансової кризи на ліквідність та ринкову вартість заставного майна, банком протягом 2009 року 
приймалися рішення про проведення уцінки заставного майна. Розпорядженням від 01.07.2009 року проведено уцінку на 20% від поточної вартості  майна, 
заставна вартість якого була визначена  в іноземній валюті. Розпорядженням від 29.12.2009 року банком повторно було проведено переоцінку вартості
заставного майна - нерухомого та рухомого, в залежності від дати укладання договору застави. При цьому вартість нерухомості, наданої в заставу, 
підлягала уцінці до 20%, вартість автотранспорту - до 35%.

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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Погодження ринкової вартості всіх видів заставного майна здійснюється на основі
звіту про оцінку майна незалежної акредитованої оціночної компанії, опираючись на
наступні документи:

- Національний стандарт № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";
- Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна»
- Національний стандарт № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"
- Регламент роботи з заставою при проведенні кредитних операцій в АТ «ІНДЕКС-
БАНК», затверджений рішенням Правління Банку від 15.11.2002 зі змінами та
доповненнями.
- Процедура моніторингу майна, переданого в заставу АТ «ІНДЕКС-БАНК» № 1158
від 23.06.2009.
Оцінка забезпечення здійснюється суб’єктами оціночної діяльності - оціночними

компаніями та сертифікованими фізичними особами – підприємцями, що акредитовані в
банку відповідно до Положення про акредитацію суб’єктів оціночної діяльності в ПАТ
«Індекс-Банк» №1336 від 03.09.10, затвердженого рішенням Правління від 03.09.2010 №285
та з якими підписані Договори про співробітництво та організацію взаємовідносин.

Визначення ринкової вартості майна, у більшості випадків, здійснюється
порівняльним методом, який базується на вивченні інформації щодо цін продажу подібного
майна, максимально наближеного по своїм технічним, фізичним характеристикам, місця
розташування тощо. В разі відмінності знайдених аналогів від об’єкту оцінки
використовуються відповідні поправки, що враховують відмінності між характеристиками
об’єктів порівняння. Інформація про ціни на подібне майно використовується з даних
Інтернет, періодичних видань.

В разі, якщо визначення ринкової вартості майна, що запропоноване в заставу,
порівняльним методом ускладнено, в зв‘язку з відсутністю доступної інформації щодо
продажу об‘єктів подібних до оцінюваного за своїми функціями та параметрами (відсутні
спеціалізовані фірми, які займаються продажем подібних об‘єктів або вартість їх продажу
приховується суб‘єктами ринку, як комерційна таємниця, а поодинокі випадки реалізації
таких об‘єктів за своїм економічним змістом не може прийматись для порівняння – внесок в
статутний фонд, відчуження майна боржником на користь кредитора за борги і інше)
ринкову вартість на такі об‘єкти необхідно визначити на підставі даних, отриманих від
застосування двох методів – витратного та доходного.

Витратний підхід базується на визначенні відновної вартості об'єкта оцінки шляхом
визначення суми витрат, необхідних для точного відтворення майна, аналогічного об'єкту
оцінки за вирахуванням зносу.

Дохідний метод направлений на визначення ринкової вартості майна шляхом
приведення майбутніх прибутків від володіння об'єктом оцінки в його вартість на поточний
момент. Дохідний підхід, як правило, використовується для порівняння з результатами
оцінки за порівняльним підходом.

Вартість об’єктів комерційної нерухомості (торговельні площі, офісні приміщення,
об’єкти сфери послуг для населення) визначається за порівняльним та дохідним підходами.
Вартість житлової нерухомості визначається за порівняльним підходом.

Вартості об’єктів незавершених будівництвом визначається за фактичною вартістю
виконаних підрядних робіт без врахування податку на додану вартість. Вартість такої застави
переглядається на етапі будівництва по мірі зростання готовності об’єкта. Після завершення
будівництва, введення в експлуатацію об’єкту та реєстрації права власності на нього, як на
об’єкт нерухомого майна, до іпотечного договору вносяться відповідні зміни щодо назви
об’єкту нерухомого майна, його адреси та заставної вартості. Об’єкти житлового
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будівництва, як правило, реалізуються на етапі будівництва, із спрямуванням коштів на
погашення кредиту. Заставна вартість готового об’єкту визначається за порівняльним
підходом з відповідним врахуванням ризиків по даній іпотеці.

Вартість готової продукції визначається за балансовою вартістю.

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.
При визначенні вартості об’єктів нерухомого майна враховується їх місце

розташування в межах населеного пункту, рівень розвитку інфраструктури регіону та його
інвестиційна привабливість, стан будівель та споруд, наявність комунікацій та їх стан.

При визначенні вартості комплексів підприємств також враховуються:
- результати господарської діяльності та фінансовий стан позичальника (або
поручителя, якщо він є власником майна) для визначення інвестиційної
привабливості об’єкту та ризику неповернення кредиту;
- процент забудови земельної ділянки та її цінність;
- можливості щодо альтернативного використання майна, що пропонується в
іпотеку, та його реконструкції, що визначається на підставі відповідних техніко-
економічних розрахунків та тенденцій ринку.
При погодженні вартості застави банком враховується кон’юнктура ринку, стан

майна, що передається в заставу (іпотеку), скорочений термін реалізації застави.
У випадку пролонгації банком терміну погашення кредиту, вартість оформленого

забезпечення переглядається.
Роботу з питань погодження вартості застави в системі банку координує Управління

моніторингу застав (далі – УМЗ). УМЗ погоджує результати оцінки застави, яка здійснюється
сертифікованими оцінювачами. Рівень роботи філій банку з питань моніторингу застав
знаходиться під контролем УМЗ - здійснюються планові та позапланові перевірки з метою
визначення якості майна, прийнятого в забезпечення за кредитними операціями.

Результати погодження вартості застави працівниками УМЗ викладається в
письмовій формі у висновках щодо ринкової вартості забезпечення, які зберігаються в
кредитних справах позичальників та в матеріалах, які надходять на розгляд кредитних
комітетів банку.

При погодженні вартості застави вивчаються фактори, які можуть вплинути на
можливість швидкої її реалізації: стан ринку відповідного майна та його кон’юнктура (ціни
продажу та попиту на ідентичне та аналогічне майно, ємність ринку, порядок розрахунків,
кількість та вартість угод, ймовірне коло покупців та їх інтерес у володінні майном),
правовий статус майна (майно, на яке зареєстроване право власності та майно, що
знаходиться в стадії будівництва), строки експозиції майна на ринку (звичайний термін
продажу майна - від 6 до 12 місяців, та скорочений термін реалізації застави – 1 до 3 місяців),
еластичність попиту на майно, практика банку щодо реалізації застави.

Порядок погодження вартості застави за видами забезпечення, прийнятий в банку
наведений у таблиці.
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Види
забезпечення

Застосовані методи Вимоги банку
щодо обов’язкової
незалежної оцінки

Періодичність
проведення

перевірки стану
забезпечення

1. Нерухоме
майно

1.1. Визначення вартості житлової нерухомості здійснюється за
порівняльним підходом, за методом аналогів продажу, з дотриманням
вимог, передбачених Стандартом оцінки №2 ”Оцінка нерухомого майна”.
Вартість предмету іпотеки корегується з  врахуванням масштабу площі у
разі відсутності відповідних аналогів за площею, врахуванням стану
іпотеки та аналогів, їх місце розташування, наявність та стан
комунікацій).

Незалежна оцінка
є обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються раз
на рік

1.2. Вартість комерційної нерухомості (офісні, виробничі, складські
приміщення в містах та населених пунктах) визначається за методом
аналогів продажу та дохідним підходом. Вартість предмету іпотеки
корегується з  врахуванням масштабу площі у разі відсутності
відповідних аналогів за площею, врахуванням стану іпотеки та аналогів,
їх місце розташування, наявність та стан комунікацій. Аналізується
можливість альтернативного використання майна без значних інвестицій в
переоснащення, поточний правовий статус земельної ділянки, її
нормативна грошова оцінка).

Незалежна оцінка
є обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються раз
на рік

1.3. Вартість промислових та сільськогосподарських переробних
комплексів визначається за ринковим цінами аналогів продажу з
урахуванням вище зазначеної процедури в п.1.1, п.1.2. Додатково
враховується виробничі потужності оцінюваного об’єкту та аналогів,
номенклатура готової продукції, стан технологічного обладнання, рівень
технологій, які використовуються у виробництві, перспективи галузі,
ринки збуту продукції. Вартість комплексу визначається в складі всіх
основних фондів. Результати оцінки перевіряються за доходним підходом
з врахуванням поточної фінансової ситуації господарюючого суб’єкта
(при визначення чистого грошового потоку враховується наявність
збитків, здійснюється аналіз їх виникнення).

Незалежна оцінка
є обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються раз
на рік

1.4. Вартість земельних ділянок визначається за методом аналогів
продажу з урахуванням наявності комунікацій, ступеню забудови,
цільового призначення, даних нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.

Незалежна оцінка
є обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються раз
на рік
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2. Рухоме майно 2.1 Вартість банківських вкладів визначається в сумі та валюті вкладу.
Депозитний договір повинен бути оформлений на строк не менший ніж
строк дії кредитного договору

Незалежна оцінка
є не обов’язковою

2.2. Вартість обладнання визначається за ринковими цінами аналогів у
випадку наявності ринку відповідного обладнання з урахуванням стану
майна на момент погашення кредиту (враховуються фізичний,
функціональний та економічні види зносу). Ринкова вартість аналогів
зменшується на суму ПДВ. Враховуються витрати на демонтаж обладнання,
транспортні витрати, якщо обладнання передається в заставу не в складі
комплексу підприємства (без оформлення іпотеки приміщень, в яких
встановлене обладнання).

У разі відсутності ринку обладнання, його вартість визначається за
витратним підходом, за даними первісної балансової вартості, якщо
обладнання не старше 3 років, з урахуванням стану майна на момент
погашення кредиту (враховуються фізичний, функціональний та економічні
види зносу). По обладнанню, яке старше трьох років заставна вартість
визначається за нормативно-визначеними коефіцієнтами зносу.

Незалежна оцінка
є  обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються раз
на рік

2.3. Вартість дорожніх (колісних) , у т.ч. сільськогосподарських,
будівельного призначення та рейкових транспортних засобів визначається
за тими самими підходами, що і вартість обладнання. Показники зносу
коригуються на коефіцієнти, що враховують співвідношення нормативних
та фактичних показників пробігу транспортного засобу, для
сільськогосподарських машин - співвідношення нормативних та фактичних
показників терміну експлуатації в мотогодинах. Враховується
своєчасність проведення техогляду транспортних засобів (для рейкових
наявність дійсного паспорту вагона). Виявлені зауваження підлягають
усуненню в визначений банком термін

Незалежна оцінка
є  обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються раз
на рік

2.4. Вартість майнових прав на майно (обладнання, транспортні засоби,
техніка) визначається в сумі, що відповідає вартості придбання
відповідно майна. Після виконання умов договору, підписання акту
приймання-передачі майна, договір застави майнових прав підлягає
переукладенню в договір застави відповідного майна, на яке у
позичальника виникло право власності. Вартість предмету застави
визначається за витратним підходом, за даними балансу з урахуванням
стану майна на момент погашення кредиту (враховуються фізичний,
функціональний та економічні види зносу). На випадок реалізації
предмету застави, якщо в іпотеку не передається приміщення, в якому
встановлюється обладнання , при визначенні вартості обладнання

Незалежна оцінка
є не обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються
щоквартально
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враховуються витрати на його демонтаж. Вартість демонтажу визначається
шляхом складання кошторису, в якому крім витрат на демонтаж також
враховуються витрати на заміну витратних матеріалів, які не підлягають
повторному використанню, з вартості обладнання вираховуються помости,
комунікаційні з єднання, які залишаються в приміщені де знаходилося
обладнання.
2.5. Вартість готової продукції, товарів в обігу визначається за
даними балансу позичальника або поручителя або за вартістю придбання,
якщо власник майна та виробник є не однією особою. При визначенні
вартості відповідного забезпечення враховуються кон’юнктура ринку на
відповідні товари, сировину, з якої виробляється продукція, терміни її
зберігання, обіг продукції на складах та її залишки, умови зберігання
товарів.

Незалежна оцінка
є не обов’язковою

Наявність та стан
застави
перевіряються
щоквартально.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   0  98 778   0  2 157  3 636  6 316   0  110 887
1.1   0   477   0   376  2 093  2 164   0  5 110
1.2   0  26 666   0  1 553   0   108   0  28 327
1.3   0   0   0   0   0   0   0   0
1.4   0   274   0   0   0   0   0   274
1.5   0  71 361   0   228  1 543  4 044   0  77 176

2   0 1 678 373   0  225 598  557 356 1 145 461   0 3 606 788
2.1   0  7 496   0  4 333  156 256  74 744   0  242 829
2.2   0  443 182   0  44 322  104 607  174 673   0  766 784
2.3   0   0   0   0   0   0   0   0
2.4   0  5 253   0   0   0   0   0  5 253
2.5   0 1 222 442   0  176 943  296 493  896 044   0 2 591 922

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Таблиця 6.10. Справедлива вартість вартість забезпечення за простроченними, але незнеціненними кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 
індивідуальній основі на  31 грудня 2009 року

(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті Кредити, що 
надані органам 

державної влади 
та місцевого 

самоврядування

Кредити 
юридичним 

особам

Кредити, що 
надані за 

операціями 
репо

Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам

Інші 
кредити 
фізичним 
особам

Усього

Справедлива вартість забезпечення за 
простроченими, але незнеціненими кредитами
Нерухоме майно житлового призначення
Інше нерухоме майно
Цінні папери
Грошові депозити
Інше майно

Справедлива вартість забезпечення  за знеціненими 
кредитами, які оцінені на індивідуальній основі
Нерухоме майно житлового призначення
Інше нерухоме майно
Цінні папери
Грошові депозити
Інше майно

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4
1  71 678  125 253

1.1  55 005  97 247
1.2   0   0
1.3  16 673  19 006
1.4   0  9 000
1.5   0   0

2   0   0

2.1   0   0

2.2   0   0

2.3   0   0

3   0 ( 9 000) 
4  71 678  116 253

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж 

Таблиця 7.1. Цінні папери у порфелі банку на продаж
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 2010 

року
на 31 грудня 

2009 року

Боргові цінні папери:
Державні облігації
Облігації місцевих позик
Облігації підприємств
Облігації банків
Векселя
Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 
прибутком:

Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених 
котирувань цінних паперів на фондових біржах
Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим 
методом
За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 
визначити неможливо
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж
Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів

Цінні папери, які використані як застава або для операцій репо, відсутні.

Аналіз  цінних паперів у портфелі банку на продаж в розрізі концентрації географічного ризику наведено в примітці 32,  таблиця 32.6,

ризику ліквідності - в примітці 32, таблиця 32.10.

Аналіз  кредитної якості цінних паперів у портфелі банку на продаж   наведено в   таблиці  7.2.

Сума нарахованих відсотків, які включено  до даних таблиці, 
складає : 2010 рік 2009 рік

 2 084 тис. грн 798 тис. грн

В звітному 2010 році Банком відображено розформування раніше створених резервів  
під знецінення боргових цінних паперів іншого банку у портфелі банку на продаж у сумі 9 000 тис.грн., 
в зв'язку з реструктуризацією боргу та переоформленням його в міжбанківський депозит терміном на 1,5 року, 
інформацію про який включено до даних примітки 5.
Курсові різниці за резервами відсутні.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8

1  55 005   0   0   0   0  55 005

1.1  55 005   0   0   0   0  55 005

1.2   0   0   0   0   0   0

1.3   0   0   0   0
1.4   0   0   0   0   0   0
1.5   0   0   0   0   0   0
1.6   0   0   0   0   0   0

2   0   0  16 673   0   0  16 673

3  55 005   0  16 673   0   0  71 678
4   0   0   0   0   0   0

4.1   0   0   0   0   0   0

4.2   0   0   0   0   0   0

4.3   0   0   0   0   0   0

4.4   0   0   0   0   0   0

4.5   0   0   0   0   0   0

5   0   0   0   0   0   0

5.1   0   0   0   0   0   0

5.2   0   0   0   0   0   0

5.3   0   0   0   0   0   0

5.4   0   0   0   0   0   0

5.5   0   0   0   0   0   0

6   0   0   0   0   0   0

7   0   0   0   0   0   0

8  55 005   0  16 673   0   0  71 678

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на 
продаж 

Таблиця 7.2.  Аналіз кредитної якості боргових   цінних паперів у портфелі банку на продаж  на 
31 грудня 2010 року

(в тис грн)

Рядок Найменування статті Державні 
облігації

Облігації 
місцевих 

позик

Облігації 
підприємств

Облігації 
банків

Векселя Усього

Поточні та незнецінені:
Державні установи та 
підприємства

Органи місцевого самоврядування
Великі підприємства
Середні підприємства
Малі підприємства
Банкі

Боргові цінні папери, умови 
погашення яких були переглянуті у 
звітному році
Усього поточних та незнецінених
Прострочені, але незнецінені
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів 
до 92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів 
до 183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів 
до 365 (366) днів
Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів
Знецінені боргові цінні папери, які 
оцінені на індивідуальній основі:
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів 
до 92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів 
до 183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів 
до 365 (366) днів
Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів
Інші боргові ціннні папери

Резерв під знецінення цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж

Усього боргових цінних паперів 
у портфелі банку на продаж за 

мінусом резервів

За операціями з цінними паперами максимальний ризик банку станом на 01.01.2010 р. складав 18.2 млн. грн. 

Станом на 01.01.2011 р. сума максимального кредитного ризику збільшилася до 19.3 млн. грн. Інші 
вкладення банку здійснювалися в цінні папери, що є безризиковими згідно з Положенням «Про порядок 
формування резерву під операції банків України з цінними паперами», затвердженим постановою НБУ від 
02.02.2007 р.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8
1  97 247   0   0   0   0  97 247

1.1  97 247   0   0   0   0  97 247

1.2   0   0   0   0   0   0
1.3   0   0   0   0   0   0
1.4   0   0   0   0   0   0
1.5   0   0   0   0   0   0
1.6   0   0   0   0   0   0

2
  0   0  19 006   0   0  19 006

3  97 247   0  19 006   0   0  116 253
4   0   0   0   0   0   0

4.1   0   0   0   0   0   0

4.2   0   0   0   0   0   0

4.3   0   0   0   0   0   0

4.4   0   0   0   0   0   0

4.5   0   0   0   0   0   0

5   0   0   0  9 000   0  9 000

5.1   0   0   0   0   0   0

5.2   0   0   0   0   0   0

5.3   0   0   0   0   0   0

5.4   0   0   0   0   0   0

5.5   0   0   0  9 000   0  9 000

6   0   0   0   0   0   0

7   0   0   0 ( 9 000)   0 ( 9 000) 

8  97 247   0  19 006   0   0  116 253

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на 
продаж 

Таблиця 7.2.1  Аналіз кредитної якості боргових  цінних паперів у портфелі банку на продаж  на 
31 грудня 2009 року

(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті Державні 
облігації

Облігації 
місцевих 

позик

Облігації 
підприємств

Облігації 
банків

Векселя Усього

Поточні та незнецінені:
Державні установи та підприємства

Органи місцевого самоврядування
Великі підприємства
Середні підприємства
Малі підприємства
Банкі

Боргові цінні папери, умови 
погашення яких були переглянуті у 
звітному році
Усього поточних та незнецінених
Прострочені, але незнецінені
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів до 
92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів до 
183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів до 
365 (366) днів
Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів
Знецінені боргові цінні папери, які 
оцінені на індивідуальній основі:
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів до 
92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів до 
183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів до 
365 (366) днів
Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів
Інші боргові ціннні папери
Резерв під знецінення цінних паперів 
у портфелі банку на продаж

Усього боргових цінних паперів у 
портфелі банку на продаж за 

мінусом резервів

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5
1  116 253  18 532

2 (  57) ( 2 361) 
3  17 563  2 245
4 ( 16 277) ( 1 917) 

5  61 041  157 369

6 ( 106 845) ( 57 615) 
7   0   0
8   0   0
9   0   0

10   0   0
11   0   0

12  71 678  116 253

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж 

Таблиця 7.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки  2010 рік 2009 рік

Балансова вартість на 1 січня
Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до 
справедливої вартості
Нараховані процентні доходи
Проценти отримані

Придбання цінних паперів
Звіт про рух 
грошових коштів 

Реалізація цінних паперів на продаж
Звіт про рух 
грошових коштів 

Придбання дочірних компаній
Переведення до активів групи вибуття
Вибуття дочірних компаній
Курсові різниці за борговими цінними паперами
Вплив перерахунку у валюту подання звітності

Балансова вартість за станом на кінець дня 31 
грудня

Значення за рядком 12   Таблиці 7.3  відповідають значенням за рядком 4 таблиці 7.1.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4
1   0   0

2   0   0
3   0   0
4   0   0

5   0   0
6   0   0

1 2 3 4 5
1 0 0

2 2 030 000 1 585 000

3 (2 030 000) (1 585 000) 
4  6 394  7 545
5 ( 6 394) ( 7 545) 
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0

10 0 0

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 8. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Таблиця 8.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

( тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Державні облігації

Облігації місцевих позик
Облігації підприємств
Векселя
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення
Усього за мінусом резервів

Цінні папери, які були використані як застава та які є обєктом операцій репо, відсутні.

Таблиця 8.2 Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення
( тис. грн.)

Рядо
к Рух цінних паперів Примітки  2010 рік 2009 рік

Балансова вартість на 1 січня

Надходження

Звіт про рух 
грошових 
коштів 

Погашення

Звіт про рух 
грошових 
коштів 

Нараховані процентні доходи
Проценти отримані
Придбання через злиття компаній
Вибуття
Переведення до активів групи вибуття
Курсові різниці
Балансова вартість на кінець дня 31 грудня

Протягом року банк здійснював операції з купівлі-продажу депозитних сертифікатів  
Національного банку України в портфель   до погашення . 
18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7

1   0   0   0   0   0

2   0   0   0   0   0

3   0   0   0   0   0

4   0   0   0   0   0
5   0   0   0   0   0

6   0   0   0   0   0

1 2 3 4 5 6 7

1   0   0   0 (  20) (  20) 

2   0   0   0   20   20

3   0   0   0   0   0

4   0   0   0   0   0
5   0   0   0   0   0

6   0   0   0   0   0

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 8. Цінні папери в портфелі банку до 
погашення

Таблиця 8.3  Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення за станом на 31 грудня 2010 року

( тис. грн.)

Рядок Найменування статті Державні 
облігації

Облігації 
місцевих позик

Облігації 
підприємств

Векселя Усього

Залишок за станом на 1 
січня
(Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року 
Погашення безнадійної 
заборгованості
Переведення до активів 
групи вибуття
Вибуття дочірних компаній

Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня

Таблиця 8.4 Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
за станом на 31 грудня 2009 року

( тис. грн.)

Рядок Найменування статті Державні 
облігації

Облігації 
місцевих позик

Облігації 
підприємств

Векселя Усього

Залишок за станом на 1 
січня
(Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року 
Погашення безнадійної 
заборгованості
Переведення до активів 
групи вибуття
Вибуття дочірних компаній

Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня
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Вик. Тракнова Р.В.
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1 2 3 4

1   0  5 704

2   0   0
3   0   0
4   0   0

5   0   0
6   0   0

7   0   0
8   0   0

9   0   0

10   0   0

11   0 ( 5 704) 

12   0   0

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 9. Інвестиції в дочірні компанії 

Таблиця 9.1. Інвестиції в дочірні компанії
(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Дочірні компанії
Балансова вартість на 1 січня
Справедлива вартість чистих активів придбанної дочірніх 
компаній
Гудвіл, пов'язаний з придбанням дочірньої компанії
Частка прибутку дочірніх компаній

Частка в інших змінах власного капіталу дочірньої компанії
Дивіденти, отримані від дочірньої компанії
Зменшення корисності гудвілу, що пов'язані з придбанням 
дочірніх компаній
Зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії

Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на 
продаж

Переведення інвестицій зі складу інвестицій в асоційовану 
компанію до складу інвестицій в дочірні компанії

Переведення інвестицій зі складу інвестицій в дочірню  
компанію до складу довгострокових активів, призначених 
для продажу, та активів групи вибуття 

Балансова вартість на кінець 31 грудня

18  березня 2011 року
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1 2 3 4
1 755 0
2 1672 753
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 (  401) 2

10 0 0

11 2026 755

1 2 3 4
1 40 67
2 0 0
3 0 0
4 40 67

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.
Примітка 10. Інвестиційна нерухомість

Таблиця 10.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом:
а) справедливої вартості

(в тис. грн.)

Рядок Найменування статті  2010 рік 2009 рік

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 1січня
Надходження
Капітальні інвестиції на реконструкцію
Надходження шляхом об'єднання компаній
Переведення до активів групи вибуття
Вибуття
Переведення до категорії будівель, займані власником
Вплив перерахунку у валюту подання звітності
Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої вартості
Інше
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на кінець дня 
31 грудня

Банком в складі інвестиційної нерухомості обліковуються цілісні об'єкти  нерухомості та квартира, справедлива 
вартість  яких  базується на оцінці  незалежних  оцінювачів, що мають  відповідну професійну кваліфікацію і не-
давній досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України. Для визначення справедливої  вартості  інвести-
ційної нерухомості застосовувались порівняльний, дохідний та витратний методичні підходи.
Частини об'єктів нерухомості, які здаються банком в оренду, не визнаються і не обліковуються як об'єкти інве-
стиційної нерухомості в зв"язку з невідповідністю об"єктів визначеним банком критеріям розмежування інвестиційної 
та операційної нерухомості в разі використання одного об'єкту в обох напрямках. 

Таблиця 10.2. Інформація про майбутні мінімальні суми орендних платежів 
за невідмовною операційною орендою у випадку, коли банк є орендодавцем

(в тис. грн.)

Рядок Період дії операційної оренди  2010 рік 2009 рік

До 1 року
від 1 до 5 років
Понад 5 років
Усього платежів за операційною орендою
18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



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

1   102  242 570  48 185  14 293  10 695  6 705  26 750  21 813  12 834  383 947

1.1   102  256 584  83 951  18 958  19 076  9 099  57 549  21 813  20 362  487 494

1.2   0 ( 14 014) ( 35 766) ( 4 665) ( 8 381) ( 2 394) ( 30 799)   0 ( 7 528) ( 103 547)

2

3   0  1 260  5 560   499   846   173  1 428  53 554  6 350  69 670

4   0  25 879  10 446   0   727   57  2 159   0  4 990  44 258

5   0 (  544) (  62) ( 2 769) (  43) (  170) (  225) ( 44 258) (  39) ( 48 110)

5.1   0 (  650) ( 4 239) ( 4 251) (  767) (  399) ( 4 273) ( 44 258) (  839) ( 59 676)

5.2   0   106  4 177  1 482   724   229  4 048   0   800  11 566

6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

6.1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

6.2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

7   0 (  544) (  62) ( 2 769) (  43) (  170) (  225) ( 44 258) (  39) ( 48 110)

7.1   0 (  650) ( 4 239) ( 4 251) (  767) (  399) ( 4 273) ( 44 258) (  839) ( 59 676)

7.2   0   106  4 177  1 482   724   229  4 048   0   800  11 566

8   0 ( 5 484) ( 14 176) ( 3 351) ( 2 197) ( 1 149) ( 9 871)   0 ( 5 462) ( 41 690)

9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

11.1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

11.2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

14   102  263 681  49 953  8 672  10 028  5 616  20 241  31 109  18 673  408 075

14.1   102  283 073  95 718  15 206  19 882  8 930  56 863  31 109  30 863  541 746

14.2   0 ( 19 392) ( 45 765) ( 6 534) ( 9 854) ( 3 314) ( 36 622)   0 ( 12 190) ( 133 671)

15

16   0  6 705  6 015  5 252  1 011   522  2 322  16 123  5 050  43 000

17   0  3 824  17 548   420   167   14  1 179   0  8 814  31 966

18   0 (  146) (  110) ( 1 433) (  34) (  163) (  862) ( 31 966) (  24) ( 34 738)

18.1   0 (  161) ( 2 215) ( 3 753) (  424) (  332) ( 7 778) ( 31 966) (  222) ( 46 851)

18.2   0   15  2 105  2 320   390   169  6 916   0   198  12 113

19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

19.1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

19.2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

20   0 (  146) (  110) ( 1 433) (  34) (  163) (  862) ( 31 966) (  24) ( 34 738)

20.1   0 (  161) ( 2 215) ( 3 753) (  424) (  332) ( 7 778) ( 31 966) (  222) ( 46 851)

20.2   0   15  2 105  2 320   390   169  6 916   0   198  12 113

21   0 ( 5 940) ( 17 948) ( 2 911) ( 2 123) ( 1 050) ( 9 214)   0 ( 7 034) ( 46 220)

22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

24.1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

24.2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

26   0   0   0   0   0   0   0 ( 12 649)   0 ( 12 649)

27   102  268 124  55 458  10 000  9 049  4 939  13 666  2 617  25 479  389 434

27.1   102  293 441  117 066  17 125  20 636  9 134  52 586  2 617  44 505  557 212

27.2   0 ( 25 317) ( 61 608) ( 7 125) ( 11 587) ( 4 195) ( 38 920)   0 ( 19 026) ( 167 778)

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 11  Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 11  Основні засоби та нематеріальні активи (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Земельні 
ділянки

Будівлі, споруди 
та передавальні 

пристрої

Машини та 
обладнання

Транспортні 
засоби

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі)

Інші 
основні 
засоби

Інші 
необоротні 
матеріальні 

активи

Незавершені капітальні 
вкладення в основні 

засоби та 
нематеріальні активи

Нематеріальні 
активи

Усього

Розрахунок статті (рахунки)

Балансова вартість на початок 1 січня 2009 року

Первісна (переоцінена) вартість

Знос на початок попереднього року

Придбання, пов'язнае з об'єднанням компаній

Надходження

Поліпшення основних зсобів та вдосконалення 
нематеріальних активів

Передавання (балансова вартість)

Передавання (первісна вартість)

Передавання (знос)

Переведення до активів групи вибуття

первісна вартість

знос

Вибуття

Вибуття (первісна вартість)

Вибуття (знос)

Амортизаційні відрахування

Відображення величини втрат від зменшення корисності, 
визначених у фінансових результатах

Відновлення корисності через фінансові результати

Переоцінка

Переоцінка первісної вартості

Переоцінка зносу

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

Інше

Балансова вартість на кінець 31 грудня 2009 року

Первісна (переоцінена) вартість

Знос на кінець попереднього року (на початок звітного 
року)

Придбання. Пов'язане з об'єднанням компаній

Надходження

Поліпшення основних засобів та вдосконалення 
нематеріальних активів

Передавання

первісна (переоцінена) вартість

знос

Переведення до активів групи вибуття

первісна вартість

знос

Вибуття

Вибуття (первісна вартість)

Вибуття (знос)

Амортизаційні відрахування

Відображення величини втрат від зменшення корисності через 
фінансові результи

Відновлення корисності через фінансові результати

Переоцінка

Переоцінка первісної вартості

Переоцінка зносу

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

Інше

Балансова вартість на кінець 31 грудня 2010 року

Первісна (переоцінена) вартість

Знос на кінець звітного року 

Основні засоби, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження - немає

вартість оформлених у заставу основних засобів - немає

залишкова вартість основних засобів.що тимчасово не використовуються (консервація.реконструкція тощо) - немає

залишкова вартість основних засобів. вилучених з експлуатації для продажу - немає

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  - 53 919.2 тис. грн.

первісна вартість отриманих у фінансовий лізинг основних засобів  - 14 367.5  тис. грн.

первісна вартість наданих в оперативний лізинг основних засобів складає - 6 026.5 тис.грн. 

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності чи неоформлених прав власності  - немає

вартість створених нематеріальних активів - 1 520 тис.грн.

збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або 
створених безпосередньо у власному капіталі - немає.

18  березня 2011 року
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1 2 3 4
1   0   0
2  4 027  6 987

3  20 322  19 706
4   0   0

5   0   0

6   0   0

7   56   65
8  4 217  6 908
9 ( 2 934) ( 5 162) 

10  25 688  28 504

1163 3 952  

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 12.Інші фінансові активи 

Таблиця 12.1. Інші фінансові активи
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Дебіторська заборгованість за торговими операціями
Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)
Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та 
дебетовими картками
Розрахунки за конверсійними операціями
Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за 
позабалансовими рахунками
Похідні фінансові активи, що призначені для обліку 
хеджування

Грошові кошти з обмеженим правом користування
Інші
Резерв під знецінення

Усього інших фінансових активів замінусом резервів

Значення за рядком 8  колонки 3 таблиці 12.1. складається з сум:

 -3 504 тис. грн. - поточна дебіторська заборгованість за переказами фізичних осіб, в тому числі з 

використанням міжнародних платіжних систем WU, Анелік, Юністрім, видача готівки по 
дорожнім чекам ;

 -  713 тис. грн. - нараховані доходи  за послуги

Сума нарахованих відсотків за активами, що включені до 
даної таблиці, складає  2010 рік 2009 рік
тис.грн.

18  березня 2011 року
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   0 ( 3 703)   0   0 (  1) ( 1 458) ( 5 162) 

2   0  1 057   0   0   0 (  37)  1 020

3
  0   0   0   0   0  1 208  1 208

4   0   0   0   0   0   0   0

5   0   0   0   0   0   0   0

6   0   0   0   0   0   0   0

7   0 ( 2 646)   0   0 (  1) (  287) ( 2 934) 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 12.Інші фінансові активи 

Таблиця 12.2 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів на 31 грудня 2010 року
(тис. грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість за 

торговими 
операціями

Фінансови
й лізинг

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з 
кредитовими та 

дебетовими 
картками

Конверсій
ні операції

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користуванн
я

Інші Усього

Залишок за станом на 1 січня 2009

(Збільшення)/зменшення резерву 
під знецінення протягом року 

Списання безнадійної 
заборгованості

Переведення до активів групи 
вибуття

Вибуття дочірних компаній

Курсові різниці

Залишок за станом на кінець дня 
31 грудня 2010

Резерв під знецінення  за договорами з фінансового лізингу включає створені банком резерви під нараховані та неотримані процентні доходи  
в сумі 504 тис.грн. та  резерви під нараховані та неотримані комісійні доходи  в сумі 9 тис.грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
  0 ( 3 558)   0   0 (  35) (  133) ( 3 726) 

2   0 (  145)   0   0   34 ( 1 347) ( 1 458) 

3   0   0   0   0   0   22   22

4   0   0   0   0   0   0   0

5   0   0   0   0   0   0

6
  0   0   0   0   0   0   0

7   0 ( 3 703)   0   0 (  1) ( 1 458) ( 5 162) 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 12.Інші фінансові активи 

Таблиця 12.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів на 31 грудня 2009 року
(тис. грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська 
заборгованість за 

торговими 
операціями

Фінансовий 
лізинг

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з 
кредитовими та 

дебетовими картками

Конверсійні 
операції

Грошові кошти 
з обмеженим 

правом 
користування

Інші

Усього

Залишок за станом на 1 січня 2009

(Збільшення)/зменшення резерву 
під знецінення протягом року 
Списання безнадійної 
заборгованості
Переведення до активів групи 
вибуття
Вибуття дочірних компаній

Курсові різниці

Залишок за станом на кінець 
дня 31 грудня 2009

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   0   491  20 322   0   56  3 902  24 771

1.1   0   256   97   0   56   0   409
1.2   0   0   0   0   0   366   366
1.3   0   22   0   0   0   112   134
1.4   0   213   0   0   0   30   243
1.5   0   0  20 225   0   0  3 394  23 619

2   0   0   0   0   0   0   0

3   0   491  20 322   0   56  3 902  24 771

4   0   50   0   0   11   61
4.1   0   50   0   0   0   11   61

4.2   0   0   0   0   0   0

4.3   0   0   0 `   0   0   0

4.4   0   0   0   0   0   0   0

4.5   0   0   0   0   0   0   0

5   0  2 788   0   0   0   304  3 092

5.1   0   93   0   0   0   0   93

5.2   0   113   0   0   0   46   159

5.3   0   73   0   0   0   12   85

5.4   0   0   0   0   0   94   94

5.5   0  2 509   0   0   0   152  2 661

6   0   698   0   0   0   0   698

7   0 ( 2 646)   0   0 (  1) (  287) ( 2 934) 

8   0  1 381  20 322   0   55  3 930  25 688

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 12.Інші фінансові активи 

Таблиця 12.4 Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості на 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті

Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями

Фінансовий 
лізинг

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з 
кредитовими та 

дебетовими 
картками

Конверсійні 
операції

Грошові кошти з 
обмеженим 

правом 
користування

Інші Усього

Поточна заборгованість та 
незнецінена:
Великі клієнти з кредитною 
історією більше 2 років
Нові великі клієнти
Середні компанії
Малі компанії
Фізичні особи

Дебіторська заборгованість, умови 
якої протягом року були 
переглянуті

Усього поточної дебіторської 
заборгованості та незнеціненої:

Прострочена, але незнецінена:
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів 
до 92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів 
до 183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів 
до 365 (366) днів
Із затримкою платежубільше ніж 
366 (367) днів

Заборгованість знецінена на 
індивідуальній основі:

Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів 
до 92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів 
до 183 днів

Із затримкою платежу від 184 днів 
до 365 (366) днів
Із затримкою платежубільше ніж 
366 (367) днів

Інша дебіторська заборгованість

Резерв під знецінення
Усього іншої фінансової 
дебіторської заборгованості

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   0  2 636  19 706   0   65  6 529  28 936

1.1   0  1 026   295   0   65   18  1 404
1.2   0   0   0   0   0  2 915  2 915
1.3   0   377   0   0   0   35   412
1.4   0  1 233   0   0   0   38  1 271
1.5   0   0  19 411   0   0  3 523  22 934

2   0   1   0   0   0   0   1

3   0  2 637  19 706   0   65  6 529  28 937

4   0   12   0   0   0   20   32
4.1   0   12   0   0   0   16   28

4.2   0   0   0   0   0   4   4

4.3   0   0   0 `   0   0   0

4.4   0   0   0   0   0   0   0

4.5   0   0   0   0   0   0   0

5   0  3 812   0   0   0   359  4 171

5.1   0   24   0   0   0   0   24

5.2   0   88   0   0   0   75   163

5.3   0   0   0   0   0   21   21

5.4   0  1 330   0   0   0   127  1 457

5.5   0  2 370   0   0   0   136  2 506

6   0   526   0   0   0   0   526

7   0 ( 3 703)   0   0 (  1) ( 1 458) ( 5 162) 

8   0  3 284  19 706   0   64  5 450  28 504

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 12.Інші фінансові активи 

Таблиця 12.5 Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості на 31 грудня 2009 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті

Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями

Фінансовий 
лізинг

Дебіторська 
заборгованість за 

операціями з 
кредитовими та 

дебетовими картками

Конверсійні 
операції

Грошові кошти з 
обмеженим 

правом 
користування

Інші Усього

Поточна заборгованість та 
незнецінена:
Великі клієнти з кредитною 
історією більше 2 років
Нові великі клієнти
Середні компанії
Малі компанії
Фізичні особи
Дебіторська заборгованість, умови 
якої протягом року були 
переглянуті

Усього поточної дебіторської 
заборгованості та незнеціненої:

Прострочена, але незнецінена:
Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів 
до 92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів 
до 183 днів
Із затримкою платежу від 184 днів 
до 365 (366) днів
Із затримкою платежубільше ніж 
366 (367) днів
Заборгованість знецінена на 
індивідуальній основі:

Із затримкою платежу до 31 днів
Із затримкою платежу від 32 днів 
до 92 днів
Із затримкою платежу від 93 днів 
до 183 днів

Із затримкою платежу від 184 днів 
до 365 (366) днів
Із затримкою платежубільше ніж 
366 (367) днів

Інша дебіторська заборгованість

Резерв під знецінення
Усього іншої фінансової 
дебіторської заборгованості

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4 5 6

1   456  3 015   0  3 471
2   23   533   0   556

3 (  119) ( 2 527)   0 ( 2 646) 

4   360  1 021   0  1 381

1 2 3 4 5 6

1  1 495  5 492   0  6 987
2 (  131) (  506)   0 (  637) 

3 ( 1 104) ( 2 599)   0 ( 3 703) 

4   260  2 387   0  2 647

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 12.Інші фінансові активи 

Таблиця 12.6 Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) 
та їх теперішньої вартості  на 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Менше 
ніж 1 рік

Від 1 до 5 
років

Більше 
ніж 5 
років

Усього

Залишок зобов'язань з фінансового лізингу 
(оренди) за станом на кінець дня 31 грудня
Майбутній фінансовий дохід
Резерв під заборгованість за фінансовим 
лізингом

Теперішня вартість мінімальних лізингових 
платежів

Сума значеннь за  рядком 1 та рядком 2 колонки 6  відповідає значенню:
 - за   рядком 2 колонки 3 таблиці 12.1.

(орендою) та їх теперішньої вартості на 31 грудня 2009 року
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Менше 
ніж 1 рік

Від 1 до 5 
років

Більше 
ніж 5 
років

Усього

Залишок зобов'язань з фінансового лізингу 
(оренди) за станом на кінець дня 31 грудня
Майбутній фінансовий дохід
Резерв під заборгованість за фінансовим 
лізингом
Теперішня вартість мінімальних лізингових 
платежів

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4
1  1 229  5 102
2   535  3 968
3   0   0

4   97  3 703
5  9 991  7 549

5.1   403   316

5.2   472   756
5.3  7 243  4 270
5.4   519   590

5.5  1 283   0
5.6   0  1 571
5.7   71   46

6 ( 1 294) ( 1 080) 

7  10 558  19 242

1 2 3
1 ( 1 080) 

2 (  808) 
3   594

4   0
5 ( 1 294) 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 13. Інші  активи 

Таблиця 13.1. Інші  активи 
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 2010 
року

на 31 грудня 
2009 року

Дебіторська заборгованість з придбання активів
Передоплата за послуги
Дорогоцінні метали

Майно, що перейшло у власність банку як 
заставодержателя
Інше, в т.ч.
запаси матеріальних цінностей на складі та у підзвітних 
осіб
дебіторська заборгованість за податками та внесками до 
фондів
витрати майбутніх періодів
заборгованість касових працівників при виявленні нестач
дебіторська заборгованість, що виникла як стягнення боргу 
за рішенням суду, в подальшому оскаржена банком
сумнівна дебіторська заборгованість
інші активи
Резерв

Усього інших активів за мінусом резервів
Майном, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, є:
житлова нерухомість
 - легковий автомобіль;
 - офісні меблі;
 - медичне обладнання,
щодо якого банк має намір реалізації протягом року.

(тис. грн.)

Рядок Рух резервів за іншими активами на 31 грудня 2010 
року

Залишок за станом на 1 січня 2009
(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом 
року 
Списання безнадійної заборгованості
Курсові різниці

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4

1 0 543
2 0 0

3 0 0

4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0

10 0 0

11 0 0
12 0 0
13 0 4366
14 0 0

14.1 0 0

15
  0  4 909

16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0

23   0   7

25 0 7

26 0 4902
27   0 (  175) 

28

0 4727

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 

Таблиця 14.1 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Активи дочірньої компанії, що ліквідовується:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових 
результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Довгострокові активи, призначені для продажу
Основні засоби 

Усього довгострокових активів дочірньої компанії, що 
ліквідовується:

Зобов'язання дочірньої компанії, що ліквідовується:
Кошти інших банків
Кошти клієнтів
Випущені боргові цінні папери
Інші позикові кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочене податкове зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань  дочірньої компанії, що 
ліквідовується:

усього чисті активи дочірньої компанії, що 
ліквідовується:
резерв на знецінення 

Чисті активи за вирахуванням резерву на 
знецінення

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4

1   0   0
2   0  10 967

2.1   0  10 967
2.2   0   0

3   0   0
4 1 370 726 2 683 205

4.1  283 161 1 467 080
4.2 1 087 565 1 216 125
5   0   0

6 1 370 726 2 694 172

 12 777  18 677  

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 15. Кошти банків

Таблиця 15.1. Кошти банків
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт 
інших банків
Депозити інших банків
Короткострокові
Довгострокові
Договори продажу і зворотного викупу з іншими 
банками
Кредити, отримані:
Короткострокові
Довгострокові
Прострочені залучені кошти інших банків

Усього коштів інших банків

Аналіз коштів банків в розрізі концентрації географічного ризику наведено в примітці 32, таблиця 32.6,
ризику ліквідності - в примітці 32, таблиця 32.8, аналіз валютного ризику включено до розрахунку даних таблиці 32.1,
процентного ризику включено до розрахунку даних таблиці  32.4.

Сума нарахованих витрат складає  2010 рік 2009 рік
тис.грн.

Станом на 31.12.2010 р. банк мав залишки кредитних коштів, наданих материнським банком Credit Agricole S.A. на суму 
1 246 801 тис. грн. , що становить  23 %  активів банку. Погашення кредитів має відбуватися протягом 2011-2014 років.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4
1  4 723  2 997

1.2  4 723  2 997
1.3   0   0

2  893 161  521 870
2.1  688 227  386 186
2.2  204 934  135 684

3 2 017 617 1 558 256
3.1  751 097  358 107
3.2 1 266 520 1 200 149

4 2 915 501 2 083 123

 46 447 41 014  

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 16. Кошти клієнтів

Таблиця 16.1 Кошти клієнтів

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Державні та громадські організації:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Інші юридичні особи
Поточні рахунки
Строкові кошти
Фізичні особи
Поточні рахунки
Строкові кошти

Усього коштів клієнтів

Аналіз коштів клієнтів в розрізі концентрації географічного ризику наведено в примітці 32, таблиця 32.6,
ризику ліквідності - в примітці 32, таблиці 32.8, 32.10,  аналіз валютного ризику включено до розрахунку даних таблиці 32.1,
процентного ризику включено до розрахунку даних таблиці  32.4.

Сума нарахованих витрат складає  2010 рік 2009 рік
тис.грн.

Гарантійні залучені  депозити:
Кошти в розрахунках інших банків (5 428 тис.грн.) залучені  під акредитив

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб (180 645 тис. грн.) залучені 
під гарантії, акредитиви, кредити, іменні чеки тощо.

Розмір максимальної концентрації за коштами клієнтів складає

24 377 тис.грн. по коштам в розрахунках фізичних осіб, які залучені під кредит в поточну 
діяльність, що наданий суб'єкту господарювання.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



% %
1 2 3 4 5 6

1 4720 0.16 2997 0.14

2   3 0   0 0
3  137 446 4.71  107 671 5.17
4  47 771 1.64  31 013 1.49
5  235 050 8.06  168 049 8.07
6  176 378 6.05  57 784 2.77
7 2 017 617 69.20 1 558 256 74.81
8  296 516 10.18  157 353 7.55

9 ### 100 2 083 123 100

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 16. Кошти клієнтів

Таблиця 16.2 Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 2010 

року
на 31 грудня 2009 

року

сума сума

Державне управління та діяльність 
громадських організацій
Центральні та місцеві органи державного 
управління
Виробництво
Нерухомість
Торгівля
Сільське господарство
Фізичні особи
Інші

Усього коштів клієнтів

Значення за рядком 8  колонки 3 таблиці 16.2. складається з сум що належать юридичним 
особам,діяльність яких відноситься до сфери послуг та сум, що належать нерезидентам



1 2 3 4
1   0   0
2   0   0
3   0   0
4   0   1
5   0   0
6   0   1

1 2 3 4
1   0   0
2   0   0
3   0   0
4   0   1
5   0   0
6   0   1

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 17. Боргові цінні папери, емітовані банком

Таблиця 17.1 Боргові цінні папери, емітовані банком
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Векселі
Єврооблігації
Облігації, випущені на внутрішньому ринку
Депозитні сетифікати
Облігації, випущені на внутрішньому ринку
Усього

Таблиця 17.2 Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Векселі
Єврооблігації
Облігації, випущені на внутрішньому ринку
Депозитні сетифікати
Облігації
Усього

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4
1 0 0

2 0 0
3  7 852  6 805

4  7 852  6 805
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Примітка 18. Інші залучені кошти

Таблиця 18.1 Інші залучені кошти
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Консорціумні отримані кредити
Кредити, що отримані від міжнародних та інших 
фінансових організацій
Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)

Усього

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6

1  6 295  5 868   0  12 163

2 ( 2 203) ( 2 108)   0 ( 4 311) 

3  4 092  3 760   0  7 852

1 2 3 4 5 6

1  5 283  4 061   0  9 344
2 ( 2 131) (  408)   0 ( 2 539) 

3  3 152  3 653   0  6 805

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 18. Інші залучені кошти

Таблиця 18.2 Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим 
лізингом (орендою) та їх теперешньої вартості на 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Менше 
ніж 1 рік

Від 1 до 5 
років

Більше 
ніж 5 
років

Усього

Мінімальні орендні платежі на кінець 
дня 31 грудня 2009 року

Майбутні фінансові виплати

Теперішня вартість мінімальних 
орендних платежів на кінець дня 31 
грудня 2010 року

На балансі  Банку за договорами фінансового лізингу обліковуються  транспортні засоби. Умовами договорів 
фінансового лізингу передбачена можливість викупу об'єктів лізингу по завершенню терміну дії договору за 
залишковою вартістю.

Угодами не передбачена зміна цін, будь-які поліпшення та ремонти повинні бути узгоджені з Лізингодавцем.

Таблиця 18.3 Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим 
лізингом (орендою) та їх теперешньої вартості на 31 грудня 2009 року

Рядок Найменування статті Менше 
ніж 1 рік

Від 1 до 5 
років

Більше 
ніж 5 
років

Усього

Мінімальні орендні платежі на кінець 
дня 31 грудня 2008 року
Майбутні фінансові виплати

Теперішня вартість мінімальних 
орендних платежів на кінець дня 31 
грудня 2009 року

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7
1  1 908 0.00 0.00  1 908

2  2 287 0.00 0.00  2 287
3 (  13) 0.00 0.00 (  13) 

4  4 182 0.00 0.00  4 182

1 2 3 4 5 6 7
1  3 544 0.00 0.00  3 544

2 ( 1 635) 0.00 0.00 ( 1 635) 
3 (  1) (  1) 

4  1 908 0.00 0.00  1 908

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 19. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 19.1 Резерви за зобов'язаннями на 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Рух резервів Примітки Зобов'язання 
кредитного 
характеру

Податкові 
ризики

Інші Усього

Залишок на 1 січня
Збільшення/(зменшення) 
резерву протягом року 

Звіт про рух 
грошових коштів

Курсові різниці
Залишок на кінець дня 31 
грудня

Таблиця 19.2 Резерви за зобов'язаннями на 31 грудня 2009 року
(тис. грн.)

Рядок Рух резервів Примітки Зобов'язання 
кредитного 
характеру

Податкові 
ризики

Інші Усього

Залишок на 1 січня
Збільшення/(зменшення) 
резерву протягом року 
Курсові різниці
Залишок на кінець дня 31 
грудня

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4 5
1  27 961  23 762

1.1  5 523  12 827
1.2  18 722  10 935

1.3  1 768

1.4  1 948
2   0   0

3  2 491  10 171
4   1   111

5   0   0

6   923  1 636

7  31 376  35 680

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 20. Інші фінансові зобов'язання

Таблиця 20.1 Інші фінансові зобов'язання 
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Кредиторська заборгованість, в т.ч.:
Зобов'язання за акредитивом
Транзитні рахунки за переказами
Поточна кредиторська заборгованість за 
кредитними операціями ФО

Отримана комісійна винагорода за 
гарантями та іншими фінансовими 
інструментами
Девіденди до сплати
Кредиторська заборгованість за дебетовими 
та кредиторськими картками
Розрахунки за конверсійними операціями

Переоцінка фінансових інструментів, що 
обліковуються за позабалансовими 
рахунками

Інші нараховані зобов'язання

Усього інших фінансових зобов'язаннь таб. 32.6; табл 
32.10; табл. 32.8

Аналіз коштів клієнтів в розрізі концентрації географічного ризику наведено в примітці 32, таблиця 32.6,

ризику ліквідності - в примітці 32, таблиці 32.8, 32.10,  аналіз валютного ризику включено до розрахунку даних таблиці 32.1.

Сума нарахованих витрат складає  2010 рік 2009 рік
 1 018 тис. грн.1 636 тис. грн.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4

1  7 872  5 766

2  19 141  9 415

3   388   776
4   579   252
5   784  300 001

6  28 764  316 210

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 21. Інші зобов'язання

Таблиця 21.1 Інші зобов'язання 

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Кредиторська заборгованість за податками 
та обов'язковими платежами, крім податку 
на прибуток
Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з працівниками банку
Кредиторська заборгованість з придбання 
активів
Доходи майбутніх періодів
Інші 

Усього

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку включає 
сформований банком резерв майбутніх виплат відпусток та резерв оплати премії за результатами
року у загальній сумі 19130 тис.грн.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 4 5 6 7 8 9
1 СREDIT AGRICOLE, SA 9/12/2006 9/27/2016 1.7328%  155 970  156 492
2 СREDIT AGRICOLE, SA 12/18/2008 12/19/2018 7.000%  95 782  96 062

3  251 752  252 554

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 22. Субординований борг
(тис. грн.)

Рядок Назва інвестора юридичної 
особи

Страна    Дата  залучення 
коштів

Дата повернення 
коштів

Відсоткова ставка 
залучення коштів

на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Франція
Франція

Усього

Сума нарахованих витрат, 
що включені до даних 
примітки 22, складає  2010 рік 2009 рік

959 тис. грн. 1 027тис. грн.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



2 3 4 5 6 7 8 9

400 000 000 399 998 000  2 000 400 000 000

150 000 000

549 998 000  2 000 550 000 000

500 000 000 500 000 000

1049 998 000  2 000 1050 000 000
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Примітка 23. Статутний капітал

( грн.)

Найменування статті
Кількість 

акцій в обігу 
(шт.)

Прості акції
Емісійні 
різниці

Привілейовані 
акції

Власні акції 
(частки, паї), що 

викуплені в 
акціонерів 

(участників)

Дивіденди, що 
спрямовані на 

збільшення 
статутного капіталу

Усього

Залишок на 1 січня 2009 року
Внески за акціями (паями, частками) нового 
випуску
Власні акції (частки, паї), що викуплені в 
акціонерів (участників)

Продаж раніше викуплених власних акцій

Анульовані раніше викуплені власні акції

Дивіденди, що капіталізовані

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 
року

Внески за акціями (паями, частками) нового 
випуску

Власні акції (частки, паї), що викуплені в 
акціонерів (участників)

Продаж раніше викуплених власних акцій

Анульовані раніше викуплені власні акції
Дивіденди, що капіталізовані

Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 
року

Станом на 31.12.2010 року статутний капітал ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» складає 1 050 000 000,00 грн. (Один мільярд   п'ядесят мільйонів гривень).

Статутний капітал ПАТ «ІНДЕКС-БАНК»  розподілений на 1 050 000 000 (один мільярд  п'ятдесят мільйонів) акцій, з яких 1 049 998 000  штук - прості іменні акції номінальною вартістю 1,00 грн. кожна та 2 000 штук 
привілейовані іменні акції номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. Випуски акцій зареєстровані, акції повністю сплачені. 

Прості іменні акції дають акціонеру право на участь в управлінні Банком, отримання дивідендів, отримання частини майна товариства або його вартості у разі ліквідації Банку. Одна проста іменна акція надає право 
одного голосу для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків кумулятивного голосування.

Привілейовані іменні акції дають акціонеру переважне право на отримання дивідендів, першочерговість виплат у разі ліквідації Банку та право конвертації цих акцій на інші цінні папери.  Одна привілейована акція 
надає право одного голосу для вирішення кожного питання, по яких вони приймають участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, у випадках, передбачених Статутом.

Виплата дивідендів акціонерам з розрахунку на кожну належну їм акцію певного типу  здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних 
зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

За звітний період викупу власних акцій не було, на вторинному ринку акції Банку не продавалися.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1   0   0   0   0 (  838)   0   0   0   0  31 826  30 988

2 0 0 0 0 ( 2 361) 0 0 0 0   0 ( 2 361)

3 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0

6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119

7   0   0   0   0 ( 3 199)   0   0   0   0  31 945  28 746

8 0 0 0 0 (  57) 0 0 0 0   0 (  57)
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 ( 3 256) 0 0 0 0 31945 28689
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Примітка 24. Резервні та інші фонди банку
(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Фонд переоцінки

Накопичені 
курсові 
різниці

Інші

Усього 
резервних 
та інших 
фондів 
банку

довгострокові активи, призначені для продажу, та 
активи групи вибуття

інші активи, крім довгострокових активів, призначених 
для продажу, та активів групи вибуття

цінні папери в 
портфелі 
банку на 
продаж

основні 
засоби та 

нематеріальні 
активи

інвестиції в 
асоційовані 

компанії

операції 
хеджування

цінні папери 
в портфелі 
банку на 
продаж

основні 
засоби та 

нематеріальні 
активи

інвестиції в 
асоційовані 

компанії

операції 
хеджування

Залишки на 1 січня 2009 року

Переоцінка

Реалізований фонд переоцінки

Курсові різниці

Вплив податку на прибуток

Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що 
створені за рахунок прибутку

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року 

Переоцінка
Реалізований фонд переоцінки
Курсові різниці

Вплив податку на прибуток
Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що 
створені за рахунок прибутку

Збільшення/зменшення вартості фінансових 
інвестицій у зв'язку із збільшенням/зменшенням 
власного капіталу об'єкта інвестування

Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року

Значення колонки 12 "Інші" відповідає залишкам за рахунком "Резервні фонди" банку. Перерахування до резервного фонду у звітному році відображається за рядком 12 колонки 12 примітки 24 

та відповідає значенню за рядком 24 колонки 5 "Звіту про власний капітал". У 2010 році перерахування до резервного фонду не відбувалося, так як банк отримав збиток у минулому році. 

Резервний фонд банку створено згідно із законодавством України, кошти якого призначені для покриття можливих збитків та інших витрат. Щорічні перерахування до резервного фонду 
становлять суму не менше 5% від прибутку минулого року.

Фонд переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж включає результати переоцінки до справедливої вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на кінець року.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4

1  547 431  530 332
2  17 563  8 476
3  6 394  7 545
4  5 668  14 865
5   0   0

6   0   0

7   0   0
8  11 228  14 289
9   0   27

10   0   0
11  1 354   163
12   571  2 329
13   454   0
14  590 663  578 026

15 ( 24 858) ( 24 237)
16   0   0
17 ( 9 518) ( 11 674)
18 ( 177 404) ( 184 880)
19 ( 55 397) ( 61 786)
20   0 (  18)
21 ( 58 390) ( 22 972)
22   0 (  16)
23 ( 3 552) ( 4 464)
24 (  286) (  791)
25 ( 329 405) ( 310 838)

26  261 258  267 188

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 25. Процентні доходи та витрати

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
на 31 грудня 

2010 року
на 31 грудня 

2009 року

Процентні доходи за:
Кредитами та заборгованістю клієнтів
Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
Цінними паперами в портфелі банку до погашення
Коштами в інших банках
Торговими борговими цінними паперами

Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах
Дебіторською заборгованістю за угодами репо - торгові цінні 
папери
Кореспондентськими рахунками в інших банках
Депозитами овернайт в інших банках
Процентними доходами за знеціненими фінансовими 
активами
Грошовими коштами та їх еквівалентами
Заборгованістю з фінансового лізингу
Інші
Усього процентних доходів
Процентні витрати за:
Строковими коштами юридичних осіб
Борговими ціннимим паперами, що емітовані банком
Іншими залученими коштами
Строковими коштами фізичних осіб
Строковими коштами інших банків
Депозитами овернайт інших банків
Поточними рахунками
Кореспондентськими рахунками 
Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)
Інші
Усього процентних витрат

Чистий процентний дохід/ (витрати)

Значення за рядком 14   примітки 25 відповідає значенню:
 - за рядком 1.1   "Звіту про фінансові результати";

Значення за рядком 25   примітки 25 відповідає значенню:

 - за рядком 1.2     "Звіту про фінансові результати";

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.
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1 2 3 4

1  142 736  180 361
1.1  72 885  51 404
1.2  2 186  20 347
1.3   25   138
1.4   32   1
1.5   0   0
1.6   0  5 536
1.7  67 608  102 935

2   0   0
3  142 736  180 361

4 ( 11 080) ( 9 871)
4.1 ( 9 501) ( 5 411)
4.2   0 ( 1 552)
4.3   0   0
4.4 (  34) (  21)
4.5 ( 1 545) ( 2 887)

5   0   0
6 ( 11 080) ( 9 871)

7  131 656  170 490

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 26.Комісійні доходи та витрати

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Комісійні доходи

Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах:
Розрахункові операції
Касове обслуговування
Інкасація
Операції з цінними паперами
Операції довірчого управління 
Гарантії надані
Інші

Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах:
Усього комісійних доходів
Комісійні витрати

Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах:
Розрахункові операції
Касове обслуговування
Інкасація
Операції з цінними паперами
Інші

Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах:
Усього комісійних витрат

Чистий комісійний дохід / витрати

Значення за рядком 3   примітки  26 відповідає значенню:

 - за рядком 2.1     "Звіту про фінансові результати";

Значення за рядком 6   примітки 26 відповідає значенню:

 - за рядком 2.2     "Звіту про фінансові результати";

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



110

1 2 3 4
1   0   0

2   80   0
3  3 390  5 173
4

5   0   0
6   0   0
7   0   0
8  113 405  285 387

8.1  91 476  33 012

8.2  14 525  3 361

8.3   0  235 133
8.4  3 464  7 509
8.5  3 940  6 372

9  116 875  290 560

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 27. Інші операційні доходи

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Дивіденди
Дохід від надання в оренду інвестиційної 
нерухомості
Дохід від суборенди
Негативний гудвіл, визнаний як дохід
Дохід від вибуття основних засобів та 
нематеріальних активів
Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості
Роялті
Інші, у т.ч.:

дохід від надання консультаційних послуг 
партнерам банку з автокредитування

дохід від агентських та інших послуг, наданих 
страховим компаніям

фінансова допомога від материнської компанії
штрафи, пені, отримані
інші 
Усього операційних доходів

Значення за рядком 9   примітки 27 відповідає значенню:
 - за рядком 11    "Звіту про фінансові результати";

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.
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1 2 3 4 5
1 ( 266 134) ( 253 001)
2 11, 31 ( 39 186) ( 36 228)

3   0   0

4   0   0

5 11, 31 ( 7 034) ( 5 462)

6 ( 61 213) ( 49 186)

7 ( 36 119) ( 46 241)
8 (  252) (  538)
9 ( 8 373) ( 10 692)

10 ( 16 152) ( 16 652)
11 ( 8 560) ( 5 318)

12 ( 12 406) ( 13 175)

13   0   0
14 ( 117 952) ( 417 894)

14.1 ( 74 584) ( 391 460)

14.2 ( 12 649)   0
14.3 ( 6 593) ( 4 590)

14.4 ( 5 049)   0
14.5 ( 4 915) ( 4 704)
14.6 ( 1 664) ( 1 170)
14.7 ( 12 498) ( 15 970)

15 ( 573 381) ( 854 387)

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 28. Адміністративні та інші операційні витрати

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Витрати на утриманя персоналу
Амортизація основних засобів
Зменшення корисності основних засобів та 
нематеріальних активів
Відновлення корисності основних засобів і 
нематеріальних активів
Амортизація програмного забезпечення та інших 
нематеріальних активів

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

Витрати на фінансовий та оперативний лізинг (оренду)
Інші витрати, пов'язані з основними засобами
Професійні послуги
Витрати та маркетинг та рекламу
Витрати на охорону
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім 
податку на прибуток
Зменшення корисності довгострокових активів, 
утримуваних для продажу (чи груп вибуття)
Інші, в т.ч.: 

збиток від продажу негативно класифікованих активів

витрати по розробці нематеріального активу 
(програмного забезпечення)
витрати на користування програмним забезпеченням
витрати пов'язані з поверненням просроченої 
заборгованості клієнтів
витрати на транзакції за МБПК
витрати на страхування банківських ризиків
інші витрати 
Усього адміністративних та інших операційних 
витрат

Значення за рядком 15  примітки 28 відповідає значенню:
 - за рядком 12    "Звіту про фінансові результати";

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4
1   0 (  248)
2   0 ( 7 960)
3   0 ( 8 208)

 
 

 

  

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 29. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 29.1 Витрати на сплату податку на прибуток

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток
Усього

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4
1 ( 23 388) ( 292 352)

2 ( 5 847) ( 73 088)

3  16 880  9 714

4  19 298  10 133

5  12 171  8 304

6  5 913  8 687
7  11 555  10 423
8  13 287  13 687

9  3 739  76 906

10   0 (  248)

 
 

 
  

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 29. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 29.2 Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового 
прибутку (збитку)

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Прибуток до оподаткування
Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 
оподаткування
Коригування облікового прибутку (збитку)

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою 
розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 
бухгалтерському обліку (визначити які саме)

Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою 
розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 
бухгалтеському обліку:                                           - витрати на 
модернізацію в розмірі 10 відсотків від балансоваої вартості 
основних засобів.                                              - врахування резервів 
під нестандартну заборгованість створену в минулих податкових 
періодах.

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не 
визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку):              
                                                                                       -доходи від 
розформування резервів під кредитну заборгованість згідно 
мирових угод.                                                    -перевищення ліміту 
10% від кредитного портфелю при формуванні страхових резервів.

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але 
визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку): 
від`ємний торговий результат від продажу цінних паперів.
Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку
Амортизація для цілей оподаткування

Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до 
бази оподаткування (виправлення помилок тощо) (зазначити які 
саме)

Сума податку на прибуток (збиток)

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8

1 ( 23 470)   0   0  6 074   0 ( 17 396)

1.1 ( 14 764)   0   0 ( 2 543)   0 ( 17 307)

1.2 ( 6 116)   0   0  6 116   0   0

1.3   0   0   0 (  89)   0 (  89)

1.4 ( 2 590)   0   0  2 590   0   0

2  23 470   0   0 ( 6 074)   0  17 396

2.1  19 438   0   0 ( 10 734)   0  8 704

2.2   0   0   0   0   0   0

2.3  2 915   0   0  2 660   0  5 575

2.4 1117 0 0  2 000 0  3 117

3   0   0   0   0   0   0

4
5

 
  

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 29. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 29.3 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань 
на 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Перелік відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань

Залишок на 
31 грудня 
2009 року

Об'єднання 
компаній

Переведення до 
довгострокових 

активів, 
утримуваних для 

продажу

Визнані у 
фінансових 
результатах

Визнані у 
власному 
капіталі

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2010 року

Відстрочене податкове зобов`язання за рахунок:

перевищення балансовоъ вартосты ОЗ у фінансовому 
обліку над балансової вартістю ОЗ у податковому обліку.

Нараховані процентні доходи, що не включаються до 
оподаткування.
перевищення торгового портфелю ЦП у фінансовому 
обліку над вартістю купівлі у податковому обліку.

включення до валових витрат оплати товарів (робіт, 
послуг) за першою подією

Відстрочений податковий актив за рахунок:

сформованого резерву під стандартну кредитну 
заборгованість та нарахованими відсотками.
Перевищення 10% ліміту резервів під нестандартну 
заборгованість

створення резерву відпусток

сплата авансових комісійних винагород

Чистий відстрочений податковий актив / (зобов'язання)

Визнаний відстрочений податковий актив
Визнане відстрочене податкове зобов'язання

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8
1 ( 5 946) ( 17 524) ( 23 470) 

1.1 ( 3 324) ( 11 440) ( 14 764) 

1.2 ( 1 028) ( 5 088) ( 6 116) 

1.3 ( 1 594) (  996) ( 2 590) 

2  13 906  9 564  23 470

2.1  7 366  12 072  19 438

2.2  3 297 ( 3 297)   0

2.3  3 243 (  328)  2 915
2.4   0  1 117  1 117

3  7 960 ( 7 960)   0

4
5 ( 7 960) 

 

  

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 29. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 29.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань 
на 31 грудня 2009 року

(тис. грн.)

Рядок Перелік відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань

Залишок на 
31 грудня 
2008 року

Об'єднання 
компаній

Переведення до 
довгострокових 

активів, 
утримуваних для 

продажу

Визнані у 
фінансових 
результатах

Визнані у 
власному 
капіталі

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2009 року

Відстрочене податкове зобов`язання за рахунок:

перевищення балансовоъ вартосты ОЗ у фінансовому 
обліку над балансової вартістю ОЗ у податковому обліку.

Нараховані процентні доходи, що не включаються до 
оподаткування.
включення до валових витрат оплати товарів (робіт, 
послуг) за першою подією
Відстрочений податковий актив за рахунок:
сформованого резерву під стандартну кредитну 
заборгованість та нарахованими відсотками.
Перевищення 10% ліміту резервів під нестандартну 
заборгованість
створення резерву відпусток
сплата авансових комісійних винагород

Чистий відстрочений податковий актив / (зобов'язання)

Визнаний відстрочений податковий актив
Визнане відстрочене податкове зобов'язання

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4

1 (23 388 213) (300 559 502)

2

3 (23 388 213) (300 559 502)

4 779 697 999 492 053 000

5  2 000  2 000
6 (0.03) (0.61)

7 (0.03) (0.61)

8   0   0

9   0   0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 30 Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Таблиця 30.1 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту  та привілейовану акцію

(грн.)

Рядок Найменування статті на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 2009 
року

Прибуток/ (збиток), що належать акціонерам - власникам 
простих акцій банку
Прибуток/ (збиток), що належать акціонерам - власникам 
привілейованих акцій банку

Прибуток/ (збиток) за рік

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (шт.)

Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (шт.)
Чистий прибуток/ (збиток) на просту акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на просту акцію, 
грн. 

Чистий прибуток/ (збиток) на одну привілейовану акцію, 
грн. 
Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну 
привілейовану акцію, грн. 

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.
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1 2 3 4 5
1   23 549 998 000 399 998 000

2 136/365 141/365
1.00 1.00

3   23 300 000 000 150 000 000

4 219/365 224/365
1.00 1.00

5   23 200 000 000   0

6 10/365 0
1.00 0.00

7 1049 998 000 549 998 000
8 779 697 999 492 053 000
9 (23 338 213) (300 559 502)

10 (0.03) (0.61)

 
 

 
 

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 30 Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Таблиця 30.2 Розрахунок прибутку/ (збитку), що належить акціонерам - власникам простих 
та привілейованих акцій банку

(грн.)

Рядок Найменування статті
Примітк

и
2010 рік 2009 рік

Кількість акцій на початок року (шт.)
Коефіцієнт часовий зважений

Випуск нових акцій протягом року (шт.)
Коефіцієнт часовий зважений

Випуск нових акцій протягом року (шт.)
Коефіцієнт часовий зважений

Кількість акцій на кінець року (шт.)
Середньорічна кількість простих акцій в обігу
Прибуток/ (збиток) за рік
Чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію, 
грн.

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1  367 388  324 292   0  189 855   0  881 535

2   0   0   0   192 (  192)   0

3  367 388  324 292   0  190 047 (  192)  881 535

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 31. Звітні сегменти

Таблиця 31.1 Інформація за основними сегментами банківської діяльності в 
розрізі контрагентів сегмента  на 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього
послуги 

корпорат
ивним 

клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

інші 
операції

Доходи від зовнішніх 
контрагентів

Доходи від інших 
сегментів

Усього доходів

Значення за рядком 3 колонки 8    таблиці 31.1  відповідає значенню:
 - за рядком 4 колонки 9    таблиці 31.2

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25  305 095  245 033   0  40 535   0  590 663
2 26  62 287  78 733   0  1 716   0  142 736
3   6   527   0  147 795 (  192)  148 136

4  367 388  324 293 0  190 046 (  192)  881 535

5 25  ( 46 772)  ( 213 879)  (  959)  ( 67 795)   0 ( 329 405)
6 26  (  325)  ( 3 745)   0  ( 7 010)   0 ( 11 080)
7  8 165   0 (  451) ( 572 344)   192 ( 564 438)

8  ( 38 932)  ( 217 624) ( 1 410)  ( 647 149)   192  ( 904 923)
9   328 456  106 669 ( 1 410) ( 457 103)   0 ( 23 388)
10   0   0   0   0   0   0
11   0   0   0   0   0   0

12  328 456  106 669 ( 1 410) ( 457 103)   0 ( 23 388)

13 29   0   0   0   0   0

14  328 456  106 669
( 1 410)

( 457 103)   0 ( 23 388)

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 31. Звітні сегменти

Таблиця 31.2 Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Найменування звітних сегментів Вилучен
ня

Усього
послуги 

корпорат
ивним 

клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестицій
на 

банківська 
діяльність

інші 
операції

Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи

Усього доходів

Процентні витрати
Комісійні витрати
Інші операційні витрати

Усього витрат
Результат сегмента
Нерозподілені доходи
Нерозподілені витрати

Прибуток/ (збиток) до 
оподаткування

Звіт про фінансові 
результати

Витрати за податком на 
прибуток

Прибуток/ (збиток) 
Звіт про рух 
грошових 
коштів

18  березня 2011 року
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1   0   0 0   0   0   0
2 2 050 228 1 751 713  391 460  661 450   0 4 854 851
3 2 050 228 1 751 713  391 460  661 450   0 4 854 851
4   0   0   0   0   0   0
5   0   0   0   773   0   773
6   0   0   0  476 692   0  476 692

7 2 050 228 1 751 713  391 460 1 138 915   0 5 332 316

8   0   0   0   0   0   0

9  897 953 2 019 764  251 752 1 387 781   0 4 557 250

10  897 953 2 019 764  251 752 1 387 781   0 4 557 250

11   0   0   0   0   0   0

12   0   0   0  52 903   0  52 903

13  897 953 2 019 764  251 752 1 440 684   0 4 610 153
  0   0   0   0   0   0

14 11   0   0  2 617   0   0  2 617

15 11   0   0 ( 46 220)   0   0 ( 46 220)

16   0   0   0   0   0   0

17   0   0   0   0   0   0

18   0   0   0   0   0   0

19   0   0   0   0   0   0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 31. Звітні сегменти

Таблиця 31.3 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Найменування звітних сегментів Вилучен
ня

Усього
послуги 

корпорат
ивним 

клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

інші 
операції

Довгострокові активи, утримувані для продажу (чи груп 
вибуття)
Інші активи сегментів
Усього активів сегментів
Інвестиції в асоційовані компанії
Поточні та відстрочені податкові активи
Інші нерозподілені активи

Усього активів Баланс

Зобов'язання, що безпосередньо пов'язані з 
довгостроковими активами, утримуваними для продажу 
(чи груп вибуття)

Інші зобов'язання сегментів

Усього зобов'язань сегментів

Поточні та відстрочені податкові зобов'язання

Інші нерозподілені зобов'язання

Усього зобов'язань Баланс
Інші сегментні статті

Капітальні інвестиції

Амортизаційні відрахування

Зменшення корисності, що відображається у фінансових 
результатах

Втрати від інвестицій в дочірні компанії

Відновлення корисності, що відображаеться у фінансових 
результатах

Інші негрошові доходи/(витрати)

18  березня 2011 року
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1 2 3 4 5 6 7 8

1  274 601  421 221   0  403 849   0 1 099 671

2   0   0   0  1 546 ( 1 546)   0

3  274 601  421 221   0  405 395 ( 1 546) 1 099 671

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 31. Звітні сегменти

Таблиця 31.4 Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі 
котрагентів сегмента за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього
послуги 

корпорат
ивним 

клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

інші 
операції

Доходи від зовнішніх 
контрагентів

Доходи від інших 
сегментів

Усього доходів

18  березня 2011 року
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1 2 3 4 5 6 7 8
1  226 606  307 793   0  43 627   0  578 026
2  47 995  113 428   0  18 938   0  180 361

3  5 173  7 509   2  330 146 ( 1 546)  341 284

4  279 774  428 730   2  392 711 ( 1 546) 1 099 671
5 ( 37 931) ( 194 158) ( 78 749)   0 ( 310 838)
6 (  22) ( 4 555)   0 ( 5 294)   0 ( 9 871)

7 ( 102 872) ( 106 128) (  2) ( 863 858)  1 546 (1 071 314)

8 ( 140 825) ( 304 841) (  2) ( 947 901)  1 546 (1 392 023)
9  138 949  123 889   0 ( 555 190)   0 ( 292 352)

10   0   0   0   0   0   0

11   0   0   0   0   0   0

12  138 949  123 889   0 ( 555 190)   0 ( 292 352)

13   0   0   0 ( 8 208)   0 ( 8 208)
14  138 949  123 889   0 ( 563 398)   0 ( 300 560)

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 31. Звітні сегменти

Таблиця 31.5 Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього
послуги 

корпоратив
ним 

клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

інші 
операції

Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні 
доходи

Усього доходів
Процентні витрати
Комісійні витрати
Інші операційні 
витрати

Усього витрат
Результат сегмента

Нерозподілені доходи
Нерозподілені 
витрати
Прибуток/ (збиток) до 
оподаткування

Витрати за податком 
на прибуток
Прибуток/ (збиток) 

18  березня 2011 року
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1 2 3 4 5 6 7 8

1   0   0   0   0  4 727

2 1 152 238 1 583 872  408 075 2 485 621   0 5 629 806

3 1 152 238 1 583 872  408 075 2 485 621   0 5 629 806

4   0   0   0   0

5   0   0   0  1 528   0  1 528

6   0   0   0  4 727   0  4 727

7 1 152 238 1 583 872  408 075 2 491 876   0 ###

8

9  525 018 1 568 428   0 2 962 341   0 5 055 787

10  525 018 1 568 428   0 3 297 007   0 5 390 453

11   0   0   0   0   0   0

12   0   0   0   0   0   0

13  525 018 1 568 428   0 3 297 007   0 ###
  0   0   0   0   0   0

14   0   0  31 109   0   0  31 109

15   0   0 ( 41 690)   0   0 ( 41 690)

16   0   0   0   0   0   0

17   0   0 (  937)   0   0 (  937)

18   0   0   0   0   0   0
19   0   0   0   0   0   0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 31. Звітні сегменти

Таблиця 31.6 Активи та зобов'язання  звітних сегментів за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Вилучення Усього
послуги 

корпорат
ивним 

клієнтам

послуги 
фізичним 
особам

інвестиційна 
банківська 
діяльність

інші 
операції

Довгострокові активи, утримувані для продажу 
(чи груп вибуття)

Інші активи сегментів

Усього активів сегментів

Інвестиції в асоційовані компанії

Поточні та відстрочені податкові активи

Інші нерозподілені активи

Усього активів 

Зобов'язання, що безпосередньо пов'язані з 
довгостроковими активами, утримуваними для 
продажу (чи груп вибуття)

Інші зобов'язання сегментів

Усього зобов'язань сегментів

Поточні та відстрочені податкові зобов'язання

Інші нерозподілені зобов'язання

Усього зобов'язань 
Інші сегментні статті
Капітальні інвестиції

Амортизаційні відрахування

Зменшення корисності, що відображається у 
фінансових результатах

Зменшення корисності, що визнається 
безпосередньо у складі власного капіталу

Відновлення корисності, що відображаеться у 
фінансових результатах
Інші негрошові доходи/(витрати)

18  березня 2011 року
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 184 330 2 455 517   0 ( 271 187) 3 566 393 3 915 080   0 ( 348 687)
2  222 816  221 746   0  1 070  248 425  263 204   0 ( 14 779)

3   329   369   0 (  40)  13 215  8 518   0  4 697
4  16 908  11 199   0  5 709   878   312   0   566
5 2 505 142 1 888 376   0  616 766 1 373 578  885 221   0  826 301

6 ### 4 577 207   0  352 318 5 202 489 5 072 335   0  468 098

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Банком розроблені та впроваджені процедури щодо управління ризиками та контролю за ними. Процес управління ризиками побудовано 
на базі досвіду материнського банку Credit Agricole S.A.   та відповідних нормативних документів Національного банку України. Процес 
управління ризиками в Банку складається з попередження, ідентифікації, вимірювання, аналізу, пропонування заходів, контролю та 
моніторингу, звітування.

Кредитний ризик

Управління кредитним ризиком, обмеження його негативного впливу на діяльність банку є однією з ключових задач стратегічного 
управління. Відповідно до Рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду Банком використовується стандартизований підхід 
до оцінки кредитного ризику. Оцінка здійснюється в двох напрямках: якісному та кількісному.                                                                            
                                                                                                                                                                             З метою управління кредитним 
ризиком при проведенні операцій з юридичними та фізичними особами Банк дотримується наступних принципів кредитної політики: 
• Здійснення вкладень винятково в прибуткові та якісні кредитні активи;
• Зважений підхід щодо кредитування корпоративних клієнтів заснований на аналізі фінансових показників, діяльності підприємств, 
ринків, галузевих тенденцій і т.д.
• Використання принципу ідентифікації позичальника“Знай свого клієнта» (KYC)

• Прийняття рішення про видачу кредиту базується на якісному проведенню аналізу платоспроможності позичальника, джерел 
погашення кредиту і перспектив розвитку бізнесу.
• Диверсифікація кредитного портфелю з врахуванням галузевих ризиків,схильності до впливу глобальних тенденцій, експортної 
орієнтації, волатильності ринків.                                                                                                                                                          
Максимальний рівень кредитного ризику , що виникає у зв’язку з проведенням операцій з одним позичальником або групою 
позичальників (Н7) не має перевищувати 25% від регулятивного капіталу банку. На кінець дня  31.12.2010 року  значення нормативу (Н7) 
дорівнювало 20.53%.         

Ринковий ризик
Система ризик-менеджменту ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” спрямована на забезпечення виконання бізнес-цілей відповідно до визначеної 
стратегії розвитку Банку та підвищення його вартості, оптимізацію співвідношення потенційних можливостей і ризиків, розміру капіталу і 
темпів зростання Банку. 
Головними інструментами реалізації визначених цілей є створена в Банку комплексна система управління ризиками, що передбачає 
узгодженість дій усіх підрозділів у межах єдиної стратегії щодо ризик-менеджменту, що затверджується Спостережною Радою банку. 
Формування комплексної системи спрямоване на максимальну концентрацію функцій управління ризиками на рівні головного банку. 
Такий підхід реалізується за допомогою регламентованих процедур та нормативних документів ПАТ “ІНДЕКС-БАНК”, що передбачають 
для регіональних установ комплекс лімітів та правила здійснення операцій.

Таблиця 32.1 Аналіз валютного ризику

Рядок Найменуван
ня валюти

На 31 грудня 2010 року На 31 грудня 2009 року
монетарні 

активи
монетарні 

зобов'язання
похідні 

фінансові 
інструменти

чиста 
позиція

монетарні 
активи

монетарні 
зобов'язання

похідні 
фінансові 

інструменти

чиста 
позиція

Долари США
Євро
Фунти 
стерлінгів
Інші
Гривня

Усього

Ризик фінансових втрат та ймовірність зниження вартості капіталу, пов’язаних зі змінами валютного курсу та цін на банківські метали, 
несприятливими (протилежними) для наявних відкритих валютних позицій, є важливим видом ризиків, який виникає в процесі діяльності 
банку. Обсяг можливих фінансових втрат залежить від розміру відкритих валютних позицій і величини зміни курсів відповідних валют. 
Аналіз впливу прогнозованої зміни валютних курсів на фінансовий результат банку здійснюється за допомогою VAR та GARCH  моделей. 

Основні методи та моделі управління валютними ризиками визначаються Положенням про управління валютними ризиками в ПАТ 
"ІНДЕКС-БАНК”. 
В ПАТ “ІНДЕКС-БАНК” встановлені внутрішні ліміти загальної відкритої валютної позиції за видами валют, ліміти готівкових відкритих 
позицій (як в цілому по Банку, так і в розрізі відділень) . Ліміти валютного ризику встановлюються на основі розрахунку вартості під 
ризиком (VaR-метод) у відсотку від розміру капіталу Банку та з урахуванням оцінки ефективності операцій. Методологія та механізми 
управління валютним ризиком постійно актуалізуються. 

Процес управління валютним ризиком у Банку передбачає щоденний контроль за відповідністю максимально можливих розмірів 
відкритих валютних позицій банку виходячи з прийнятної величини капіталу під ризиком до встановлених лімітів відкритих валютних 
позицій, аналіз волатильності курсів валют і величини валютного ризику в нормальних та стресових умовах.

З настанням фінансової кризи параметричні методи оцінювання, що базуються на припушенні про нормальний розподіл збурень 
коливань валютних курсів (методологія Value-at-Risk і т.п.), виявилися непридатними для прогнозування величини валютного ризику 
банку.
В цій ситуації на основі аналізу коливань валютних курсів за кризовий та посткризовий період (кінець 2008 - 2010) було визначено 
величину ризику по кожній відкритій валютній позиції та допустиму величину ризику. Відповідно до цього, встановлено ліміти відкритої 
валютної позиції, що є предметом щоденного контролю підрозділу ризик-менеджменту та інструментом обмеження валютного ризику. 
Цей підхід відповідає вимогам Групи Креді Агріколь.
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1 2 3 4 5 6
1 ( 13 559)   0 ( 17 434)   0
2  13 559   0  17 434   0
3   54   0 (  739)   0
4 (  54)   0   739   0
5 (  2)   0   235   0
6   2   0 (  235)   0
7   285   0   28   0
8 (  285)   0 (  28)   0
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Таблиця 32.2 Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 
обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики 
залишаються фіксованими

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті

на 31 грудня 2010 
року На 31 грудня 2009 року

Вплив на 
прибуток/ 
(збиток)

вплив на 
власний 
капітал

Вплив на 
прибуток/ 
(збиток)

вплив на власний 
капітал

Зміцнення долара США на 5%
Послаблення долара США на 5%
Зміцнення євро на 5%
Послаблення євро на 5%
Зміцнення фунта стерлінгів на 5%
Послаблення фунта стерлінгів на 5%
Зміцнення інших валют
Послаблення інших валют

З метою забезпечення стабільної діяльності Банку, формування регулятивного капіталу відповідно до вимог 
Національного банку України та з урахуванням рекомендацій щодо мінімальних вимог по капіталу Базельського 
комітету з банківського нагляду, а також для визначення розміру та контролю достатності капіталу з урахуванням усіх 
ризиків на проведення безперебійної діяльності Банку за усіма напрямками його діяльності в банку впроваджено 
модель внутрішнього контролю за рівнем достатності капіталу. 

Ризик фінансових втрат та ймовірність зниження вартості капіталу, пов’язаних зі змінами валютного 
курсу та цін на банківські метали, несприятливими (протилежними) для наявних відкритих валютних 
позицій, є важливим видом ризиків, який виникає в процесі діяльності банку. Обсяг можливих 
фінансових втрат залежить від розміру відкритих валютних позицій і величини зміни курсів відповідних 
валют. Аналіз впливу прогнозованої зміни валютних курсів на фінансовий результат банку здійснюється 
за допомогою GARCH  моделей.
Банк не вважає, інші ризики є значущими для Банку, то ж Банк їх не відслідковує.
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1 2 3 4 5 6

1 ( 13 514)   0 ( 17 012)   0
2  13 514   0  17 012   0
3   53   0 (  702)   0
4 (  53)   0   702   0
5 (  2)   0   226   0
6   2   0 (  226)   0
7   285   0   28   0
8 (  285)   0 (  28)   0
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Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.3 Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 
обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші 
змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис.грн.)
Рядок Найменування статті Середньозважений валютний 

курс за 2010 рік
Середньозважений валютний 

курс за 2009 рік

Вплив на прибуток/
(збиток)

вплив на 
власний 
капітал

Вплив на прибуток/
(збиток)

вплив на 
власний 
капітал

Зміцнення долара США на 5%
Послаблення долара США на 5%
Зміцнення євро на 5%
Послаблення євро на 5%
Зміцнення фунта стерлінгів на 5%
Послаблення фунта стерлінгів на 5%
Зміцнення інших валют
Послаблення інших валют
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1 2 3 4 5 6 7 8

1  399 596  599 065  515 137 1 886 878 1 801 813 5 202 489
2 1 813 048  970 830  279 779 1 162 948  845 730 5 072 335

3 (1 413 452) ( 371 765)  235 358  723 930

4  537 400  956 889  991 216 1 888 030  555 990 4 929 525
5  471 514  839 884 1 133 711  598 259 1 533 839 4 577 207

6  65 886  117 005 ( 142 495) 1 289 771
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Таблиця 32.4 Загальний аналіз відсоткового ризику
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті На вимогу і 
менше 1 міс.

Від 1 до 6 міс. Від 6 до 12 
міс.

Більше року Безвідсоткові Усього

2009 рік
Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов'язань

Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 31 
грудня попереднього року

2010 рік
Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов'язань

Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 31 
грудня попереднього року

Одним з основних джерел ризику для фінансового інструменту є ризик зміни ринкових процентних ставок, або процентний ризик — імовірність фінансових втрат у зв'язку зі 
зміною ставок процента на ринку протягом певного часу.
Позитивний розрив, тобто перевищення чутливих активів над пасивами,  на інтервалі спричиняє зміну процентного доходу банку в одному напряму зі зміною процентних 
ставок. Негативний розрив спричиняє зміну процентного доходу в напряму, протилежному до напряму зміни процентних ставок.
ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" доступний відсотковому ризику за 2009 рік:
 - при зменшенні ставок на один процентний пункт відбувається збільшення процентного прибутку максимально на суму 8.26 млн. грн. за рік;
 - при збільшенні ставок на один процентний пункт відбувається зменшення процентного прибутку на суму 8.26 млн. грн. за рік.
ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" доступний відсотковому ризику за 2010 рік:
 - при зменшенні ставок на один процентний пункт відбувається зменшення процентного прибутку максимально на суму 13.3 млн. грн. за рік;
- при збільшенні ставок на один процентний пункт відбувається збільшення процентного прибутку на суму 13.3 млн. грн. за рік.
ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" намагається покрити вказаний вище ризик за допомогою введення (впровадження) «плаваючих» процентних ставок у кредитних угодах. Банк змінює 
процентну ставку для позичальника з певною периодичністю, базуючись на облікову ставку Національного банку України.

Банк має можливість змінити процентну ставку для позичальника у разі зміни процентних ставок на кредитному ринку України, в тому числі внаслідок прийняття компетентними 
державними органами України рішень, що прямо або опосередковано впливають на стан кредитного ринку України. Але процентна ставка не може бути змінена в 
односторонньому порядку банком, вона має бути прийнята (погоджена) з позичальником.  
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(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 7.7% 3.0% 0.0% 0.0% 15.9% 2.3% 0.7% 0.0%

5 16.4% 10.5% 9.9% 0.0% 20.5% 11.7% 9.8% 0.0%

6 8.1% 0.0% 0.0% 0.0% 17.5% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 5.4% 4.0% 3.7% 0.0% 9.2% 4.3% 0.7% 16.5%
11 9.7% 4.9% 2.9% 3.0% 13.4% 9.0% 6.7% 0.1%

11.1 4.4% 0.8% 0.6% 0.0% 4.2% 1.9% 0.8% 0.1%
11.2 15.2% 6.1% 4.0% 0.0% 18.2% 10.4% 8.4% 0.0%

12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0%

16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.5 Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами

Рядок Найменування статті За 31 грудня 2010 року За 31 грудня 2009 року

гривня долари євро інші гривня долари євро інші

Активи
Грошові кошти та їх 
еквіваленти
Торгові боргові цінні папери

Інші боргові цінні папери, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість 
клієнтів
Боргові цінні папери в 
портфелі банку на продаж

Боргові цінні папери в 
портфелі банку до погашення
Інші активи

Переведення до 
довгострокових активів, що 
утримуються для продажу
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Поточні рахунки
Строкові кошти
Боргові цінні папери, емітовані 
банком
Інші залучені кошти
Інші зобов'язання
Субординований борг

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

За статтями № 5 "Кредити та заборгованість клієнтів" та № 15 "Субординований борг" проценти частково нараховуються за 
плаваючою процентною ставкою. За всіма іншими статтями проценти нараховуються за фіксованою процентною ставкою
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ОЕСР

1 2 3 4 5 6 7

1 4 465,790 316,133 0 781,923
2 5 278,738 0 3,825 282,563
3 6 3,767,662 11 0 3,767,673

4 7 71,678 0 0 71,678

5 8 0 0 0 0
6 12 25,528 160 0 25,688
7 4,609,396 316,303 3,826 4,929,525
8 402,791 0 0 402,791

9 5,012,187 316,303 3,826 5,332,316

10 15 118,402 1,252,324 0 1,370,726
11 16 2,880,982 21,696 12,823 2,915,501

12 17 0 0 0 0
13 18 7,852 0 0 7,852
14 20 31,376 0 0 31,376
15 22 0 251,752 0 251,752
16 3,290,365 1,274,019 12,823 4,577,207
17 32,946 0 0 32,946

18 3,323,311 1,274,019 12,823 4,610,153
19 1 319 032 ( 957 716) ( 8 998)  352 318

20       1 033 307 0 0    1 033 307

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Україна Інші 
країни Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на 
продаж
Цінні папери в портфелі банку до 
погашення
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Нефінансові активи

Усього активів Баланс
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані 
банком
Інші залучені кошти
Інші фінансові зобов'язання
Субординований борг
Усього фінансових зобов'язань
Нефінансові зобов'язання

Усього зобов'язань Баланс

Чиста балансова позиція

Зобов'язання кредитного характеру

Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були класифіковані виходячи 
 з даних резидентності контрагента. Грошові кошти у касі, приміщення та обладнання
були класифіковані відповідно до країни їх фізичного знаходження.
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ОЕСР

1 2 3 4 5 6 7

1 4  459 176 1 616 698   0 2 075 874
2 5  274 745   0  2 502  277 247
3 6 2 704 462   147   2 2 704 611

4 7  116 253   0   0  116 253

5 8   0   0   0   0
6 12  28 504   0   0  28 504
7 3 583 140 1 616 845  2 504 5 202 489
8  433 572   0   0  433 572
9 4 016 712 1 616 845  2 504 5 636 061

10 15  80 396 2 613 776   0 2 694 172
11 16 2 059 890  12 539  10 693 2 083 123

12 17   1   0   0   1
13 18  6 805  6 805
14 20  22 001  13 679   0  35 680
15 22   0  252 554   0  252 554
16 2 169 093 2 892 549  10 693 5 072 335
17  18 118  300 000   0  318 118
18 2 187 211 3 192 549  10 693 5 390 453
19 1 414 047 (1 275 704) ( 8 189)  130 154
20     364 719 0 0      364 719
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Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Україна Інші 
країни

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на 
продаж
Цінні папери в портфелі банку до 
погашення
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Нефінансові активи
Усього активів Баланс
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані 
банком
Інші залучені кошти
Інші фінансові зобов'язання
Субординований борг
Усього фінансових зобов'язань
Нефінансові зобов'язання
Усього зобов'язань
Чиста балансова позиція
Зобов'язання кредитного характеру
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1 2 3 4 5 6 7 8
1  284 236   0  807 830  278 660   0 1 370 726
2 1 615 986  461 311  768 777  69 427   0 2 915 501

2.1  893 814  390 169  694 548  39 086   0 2 017 617
2.2  722 172  71 142  74 229  30 341   0  897 884

3   0   0   0   0   0   0
4  1 389  2 359   507  3 597   0  7 852
5   0   717   241   0  250 794  251 752
6  23 906   904  1 006  5 560   0  31 376

7   0   0   0   0   0   0

8   0   0   0   0   0   0
9  90 574  155 500  106 548  3 666   0  356 288

10  49 402  102 948  319 663  539 422  21 872 1 033 307

11 2 065 492  723 739 2 004 573  900 332  272 666 5 966 802

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.8 Аналіз фінансових зобов'язань за строком погашення за 2010 рік

 

В банку впроваджена модель управління ризиком ліквідності, яка дозволяє здійснювати постійний контроль за рівнем 
ризику ліквідності, керувати потоками активів та пасивів для запобігання зростання ризику ліквідності, а також 
розроблений план заходів щодо підтримання достатнього рівня ліквідності на випадок передкризових та кризових ситуацій 
у банківському секторі України.

(тис.грн.)

Ряд
ок

Найменування статті На вимогу і 
менше 1 міс.

Від 1 до 3 
міс.

Від 3 до 12 
міс.

Від 12 до 5 
років

Понад 5 
років

Усього

Кошти інших банків
Кошти клієнтів:
Фізичні особи
Інші
Боргові цінні папери, емітовані 
банком
Інші залучені кошти
Субординований борг
Інші фінансові зобов'язання
Поставочні форвардні 
контракти,загальна сума
Постановчі форвардні 
контракти, чиста сума
Фінансові гарантії
Інші зобов'язання кредитного 
характеру

Усього потенційних майбутніх 
виплат за фінансовими 
зобов'язаннями

Для оцінки рівня ризику ліквідності Банк використовує метод визначення розривів між активами та пасивами на різних часових 
інтервалах (далі – Liquidity GAP).  Liquidity GAP розраховується як різниця між загальними активами та загальними зобов’язаннями в 
кожному часовому інтервалі. Liquidity GAP розраховується у відповідності до методики, затвердженої материнською компанією. 
Розрахунок Liquidity GAP здійснюється як на кожному інтервалі, так і кумулятивно (наростаючим підсумком), та проводиться щомісячно 
Департаментом управління активами та пасивами за основними видами валют.

Для розрахунку невідповідності між активами та пасивами використовуються визначені Комітетом з управління активами та пасивами  
правила врахування статей балансу (конвенції), що затверджуються КУАП за погодженням з материнською компанією. Коефіцієнтний 
аналіз використовується для оцінки динаміки змін структури балансу Банку та визначення їх впливу на ризик ліквідності в цілому. Для 
вимірювання ризиків ліквідності Банк використовує перелік індикаторів, що розраховуються як у абсолютній величині, так і у відносній.

Управління ліквідністю в умовах, відмінних від стандартних, здійснюється в двох режимах: передкризовий та кризовий стан ліквідності. 
Для подолання кризи ліквідності КУАП визначає обсяг дефіциту, що має бути ліквідований, і необхідні терміни; формує склад 
антикризової робочої групи; розробляє конкретний антикризовий план заходів.  Визначення ситуації як кризової проводиться на 
засіданні КУАП. Ініціатор визначення ситуації як кризової зобов'язаний дати оцінку ситуації, що склалася, винести пропозиції про 
визнання ситуації кризовою і необхідність початку дій і процедур, передбачених антикризовим планом. 
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 477 794   0  338 028  878 350   0 2 694 172
2 1 091 200  500 927  457 157  33 839   0 2 083 123

2.1  646 790  442 655  437 296  31 515   0 1 558 256
2.2  444 410  58 272  19 861  2 324   0  524 867

3   1   0   0   0   0   1
4   139   279  2 773  3 614   0  6 805
5   0   785   242   0  251 527  252 554
6  22 099   218   535  12 828   0  35 680

7   0   0   0   0   0   0

8   0   0   0   0   0   0
9  16 129  97 783  93 607   492   0  208 011

10  25 588  16 550  113 046  185 348  24 187  364 719

11 2 632 950  616 542 1 005 388 1 114 471  275 714 5 645 065
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Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строком погашення за 2009 рік 
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті На вимогу і 
менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс. Від 3 до 12 
міс.

Від 12 до 
5 років

Понад 5 
років

Усього

Кошти інших банків
Кошти клієнтів:
Фізичні особи
Інші
Боргові цінні папери, емітовані 
банком
Інші залучені кошти
Субординований борг
Інші фінансові зобов'язання
Поставочні форвардні 
контракти,загальна сума
Постановчі форвардні 
контракти, чиста сума
Фінансові гарантії
Інші зобов'язання кредитного 
характеру

Усього потенційних майбутніх 
виплат за фінансовими 
зобов'язаннями
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4  781 898   25   0   0   0  781 923
2 5  275 363   0  7 200   0   0  282 563

3 6  291 696  260 019 1 510 618 1 206 385  498 955 3 767 673

4 7  48 989   0   2  22 687   0  71 678

5 8   0   0   0   0   0   0
6 12  20 344   373  1 420  3 438   113  25 688
7 1 418 290  260 417 1 519 240 1 232 510  499 068 4 929 525

8 15  284 236   0  807 830  278 660   0 1 370 726
9 16 1 615 986  461 311  768 777  69 427   0 2 915 501

10 17   0   0   0   0   0   0
11 18  1 389  2 359   507  3 597   0  7 852
12 20  23 906   904  1 006  5 560   0  31 376
13 22   0   717   241   0  250 794  251 752
14 1 925 517  465 291 1 578 361  357 244  250 794 4 577 207

15 ( 507 227) ( 204 874) ( 59 121)  875 266  248 274  352 318

16 ( 507 227) ( 712 101) ( 771 222)  104 044  352 318
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Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.10  Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків 
погашення за 2010 рік 

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки На вимогу 
і менше 1 

міс.

Від 1 до 3 
міс.

Від 3 до 12 
міс.

Від 12 до 5 
років

Понад 5 
років

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках

Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на 
продаж
Цінні папери в портфелі банку до 
погашення
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані 
банком
Інші залучені кошти
Інші фінансові зобов'язання
Субординований борг
Усього фінансових зобов'язань
Чистий розрив ліквідності на кінець 
дня 31 грудня
Cукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 2 075 874   0   0   0   0 2 075 874
2 5  277 247   0   0   0   0  277 247

3   219 971  182 240  692 960 1 013 002  596 438 2 704 611

4 7  7 878  66 638  30 623  11 114   0 116,253

5 8   0   0   0   0   0   0
6 12  23 621   480  1 613  2 790   0  28 504

7 2 604 595  249 363  725 202 1 026 913  596 446 5 202 498
  0   0   0   0   0   0

8 15 1 477 794   0  338 028  878 350   0 2 694 172
9 16 1 091 199  500 928  457 157  33 839   0 2 083 123

10 17   1   0   0   0   0   1
11 18   139   279  2 773  3 614   0  6 805
12 20  22 099   218   535  12 828   0  35 680
13 22   0   784   242   0  251 528  252 554

14 2 591 232  502 209  798 735  928 631  251 528 5 072 335

15  13 363 ( 252 846) ( 73 533)  98 282  344 918  130 163

16  13 363 ( 239 483) ( 313 016) ( 214 734)  130 184
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Примітка 32. Управління фінансовими ризиками

Таблиця 32.11  Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків 
погашення за 2009 рік 

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки На вимогу і 
менше 1 міс.

Від 1 до 3 
міс.

Від 3 до 12 
міс.

Від 12 до 
5 років

Понад 5 
років

Усього

Активи
Грошові кошти та їх 
еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість 
клієнтів
Цінні папери в портфелі 
банку на продаж
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення
Інші фінансові активи

Усього фінансових активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, 
емітовані банком
Інші залучені кошти
Інші фінансові зобов'язання
Субординований борг

Усього фінансових 
зобов'язань
Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня
Cукупний розрив ліквідності 
на кінець дня 31 грудня
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1 2 4 5

1 1 050 000  550 000

2   0  300 000

3  31 945  31 945

3.1   0   0
3.2   0   0

3.3  31 945  31 945
3.3.1  31 945  31 945

4  388 410  376 800
  0   0

4.1   0   0
4.2  25 479  18 672
4.3  1 022  16 908
4.4  333 138  32 578
4.5   0   0
4.6  28 771  308 642

4.7   0   0
5  693 535  505 145

  0   0

6  15 928  13 926
7   0   0
8   0   0
9   0   0
10  250 794  251 528
11  266 722  265 454
12  266 722  265 454
13   0  4 727

  0   0

13.1   0   0

13.2   0   0

13.3   0   0

13.4   0  4 727
13.5   0   0

13.6   0   0

13.7   0   0
13.8   0   0

14   0   0
15  960 257  765 872
16   0   0
17   0   0
18  960 257  765 872
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Примітка 33. Управління капіталом

Таблиця 33.1 Управління капіталом
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті за 31 грудня 
2010 року

за 31 грудня 
2009 року

Основний капітал

Фактично сплачений зареїстрований статутний капітал

Внески за незареїстрованим статутним капіталом

Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку:

Дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу
Емісійні різниці

Загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами України
 з них резервні фонди

Зменшення ОК (сума недосформованих резервів; нематеріальних за мінусом суми зносу; 
капітальних вкладень у нематеріальні активи; збитків минулих та поточного років)
у тому числі:
сума недосформованих резервів під активні операції
нематеріальні активи за мінусом суми зносу
капітальні вкладення у нематеріальні активи
збитки минулих років
власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)

коригування основного капіталу згідно розпорядчих документів НБУ
Основний капітал (ОК) (капітал 1-го рівня)
Додатковий капітал

Резерви під стандартну заборгованість інших банків, під стандартну заборгованість за 
кредитами, які надані клієнтам та під стандартну заборгованість за операціями за 
позабалансовими рахунками(з урахуванням переоцінки ОЗ)
Результат переоцінки основних засобів
Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)
Прибуток минулих років
Субординований борг, що враховується до капіталу
Додатковий капітал(капітал 2-го рівня)
Додатковий капітал до розрахунку (ДК)
Відвернення (В),
у тому числі:

балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком 
кредитів

сума операцій, що здійснюються з інсайдерами (пов'язаними особами) на сприятливіших 
за звичайні умови

балансова вартість акцій та інших ЦП з нефіксованим прибутком, що випущені банком у 
торговому портфелі та у портфелі банку на продаж

балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість 
вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу
сума коштів, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу

балансова вартість позалістингових ЦП у торговому портфелі банку (крім ЦП, емітованих 
центральними органами виконавчої влади, НБУ та Державною іпотечною установою)

балансова вартість ЦП, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, 
торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), у торговому 
портфелі банку
балансова вартість ЦП недиверсифіксованих інвестиційних фондів

Сума перевищення додатного ГЕПу більше року над сумою фактично сплаченого 
зареєстрованого статутного капіталу
Регулятивний капітал, невідкоригований на суму перевищення Н7 та Н9
сума перевищення загальної суми операції, що здійснюються щодо одного контрагента над установленим нормативним значенням нормативу Н7
сума перевищення загальної суми операції, що здійснюються щодо одного інсайдера над установленим нормативним значенням нормативу Н9
Усього регулятивного капіталу

Мета Банку в управлінні капіталу полягає у забезпеченні:                                                                                                                                           
                                                 -  дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України ;                                                     
                                                                                                       - спроможності Банку стабільно функціонувати;                                                    
                                                                                                                                                       - покритті негативних наслідків кризових явищ;

З метою визначення рівня капіталу Банк оцінює  рівень регулятивного капіталу та нормативи адекватності капіталу.

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків 
різноманітних ризиків, які Банк бере на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної 
діяльності Банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності) відображає здатність Банку своєчасно і в повному обсязі 
розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище 
значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники Банку; і навпаки: 
чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники Банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та 
ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників Банку.

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (далі - норматив Н3) відображає розмір регулятивного 
капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій.  Норматив Н3 установлює мінімальний коефіцієнт співвідношення 
регулятивного капіталу до сукупних активів.

Розрахунок достатності капіталу та прогнозування достатності капіталу в частині розрахунку регулятивного капіталу згідно методики та 
вимог НБУ проводиться Департаментом управління активами та пасивами щомісячно. Результати розрахунків розглядаються на Комітеті з 
управління активами та пасивами (КУАП) з метою прийняття управлінських рішень щодо адекватного формування активів та пасивів. 
Щоденний моніторинг показників адекватності капіталу здійснює управління регулятивно-фінансової звітності.

Щорічно КУАП здійснює нагляд за підготовкою плану капіталізації, який має гарантувати, що Банк виконуватиме мінімальні вимоги щодо 
капіталу і який деталізує прогнозоване зростання капіталу та активів, дивідендні виплати, майбутнє розширення бізнесу, втрати за 
проблемними кредитами та прогнозовані доходи. План також направлений на підтримку адекватності капіталу відповідно до регулятивних 
вимог НБУ.

Завдяки ефективній політиці Банку щодо управління капіталом, протягом 2010 року Банком не порушувались норматив  адекватності 
регулятивного капіталу та норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів.
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1 2 4 5
1  30 087  40 809
2  51 439  60 948
3 99   567
4  81 625  102 324
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Примітка 34. Потенційні зобов'язання банку

За станом на 31.12.2010 року на розгляді у судах перебувають 42 справ за позовами до банку на 
загальну суму 8035 тис.грн. Спеціалістами юридичної служби банку зроблено висновок про низький 
рівень ймовірності задоволення позовів.
Крім того, на розгляді у судах перебуваюють також:

- 3 справи щодо вимог вкладників повернення суми  вкладу.

 - 25 справи про визнання недійсними кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки майнового поручителя.

В зв’язку з незадовільним обслуговуванням боргу, що був виявлений раніше пред’явлення зазначених позовів, 
банком створено резерв під кредитну заборгованість даних позичальників.

Керівництво банку не вбачає можливості виникнення потенційних податкових зобов'язань.

На 01.01.2011р. контрактні зобов’язання банку з капітальних вкладень та
за договорами з придбання і розробки нематеріальних активів (програмного забезпечення) – 657 тис.грн.   

Таблиця 34.1 Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою
(тис.грн.)

Рядок Найменування статті за 31 грудня 
2010 року

за 31 грудня 
2009 року

До 1 року
Від 1 до 5 років
Понад 5 років

Усього

Сума мінімальних лізингових платежів, що, як очікується банком, будуть отримані за невідмовними угодами
про суборенду на 1 січня 2011р. становить 38 тис.грн.
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1 2 3   4 5
1 32 1 033 307  364 719
2   0 0
3   0   0
4   0   0
5  356 288  208 011

6 19 ( 4 182) ( 1 908)

7 1 385 413  570 822

0   0 0   0
  0   0   0   0
  0   0   0   0
  0   0   0   0
  0   0   0

6  64 000   0  47 820   0
7  64 000   0  47 820   0

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.
Примітка 34. Потенційні зобов'язання банку
Таблиця 34.2  Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням

Рядок Найменування статті Примітки на 31 грудня 
2010 року

на 31 грудня 
2009 року

Зобов'язання з кредитування, що надані
Невикористані кредитні лінії
Експортні акредитиви
Імпортні акредитиви
Гарантії видані
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 
кредитуванням

Усього зобов'язань, що пов'язані з 
кредитуванням за мінусом резервів

Таблиця 34.3  Активи, надані в заставу
(тис. грн.)

Рядок  Найменування статті  Примітки  на 31 грудня 2010 року на 31 грудня 2009 року
активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов'язання 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечен
е 

зобов'язанн
я 

1  2  3  4  5  6  7 
1  Торгові цінні папери  5, 18 
2  Цінні папери в портфелі банку на продаж  9, 18 
3  Цінні папери в портфелі банку до погашення  10, 18 
4  Інвестиційна нерухомість  12, 18 
5  Основні засоби  14, 18    

інші активи, надані в заставу за договорами 
ДЕПО СВОП
Усього    
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Примітка 35. Справедлива вартість фінансових інструментів

Відповідно до Положення про облікову політику справедлива вартість - сума, за якою може бути 
здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими 
та незалежними сторонами, а саме:                                                                                                     - 
справедлива вартість активу - це сума, яку необхідно було би сплатити для придбання (обміну) такого 
активу;                                                                                                                                                - 
справедлива вартість зобов’язання - це сума якою може бути погашене таке зобов’язання.

Банк визначає справедливу вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання шляхом 
дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки 
щодо подібного фінансового інструмента,  відповідно до прийнятої Облікової політики.

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

Справедливою вартістю для фінансових активів, які вільно обертаються на ринку - є ціни їх 
котирування на активному ринку.
У випадку, коли ринок для фінансового інструмента не є активним, або на ринку відсутня інформація 
про діючі ціни або неможливо знайти аналогічні об’єкти оцінки, то для визначення розрахункової 
справедливої вартості банк застосовує метод оцінки та  припущення щодо кожного класу фінансових 
активів або фінансових зобов’язань.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, банк встановлює справедливу вартість, 
застосовуючи наступні методи:
- метод аналізу дисконтованих грошових потоків;
- метод посилання на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента  (подібного за 
строком, типом ставки відсотка, валютою, структурою грошових потоків, забезпеченням, кредитним 
ризиком); 
- метод оцінювання, який базується на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, заці 
кавленими та незалежними сторонами.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання банк оцінює їх за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

Після первісного визнання фінансового  зобов'язання банк оцінює їх за амортизованою собівартістю, 
застосовуючи метод ефективної ставки відсотка відповідно до прийнятої Облікової політики.
 Відповідно до внутрішніх положень банку, застосування методу справедливої вартості передбачене 
для оцінки цінних паперів в торговому портфелі (протягом року операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі не здійснювалося), цінних паперів в портфелі на продаж (примітка 1.7). крім того, 
Банк вважає, що відображена в балансі станом на 31.12.2010 року вартість таких високоліквідних 
активів/зобовязань, як грошові кошти та їх еквіваленти; короткострокові кошти залучені/розміщені, 
довгострокові кошти залучені/розміщені на міжбанківському ринку до яких застосовується плаваюча 
ставка, може бути прирівняна до справедливої вартості. 

По операціям з фінансовими інструментами, що мали місце в 2010 році Банк застосовував вимоги 
Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і 
використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління 
Національного банку України від 27.12.2007 №481, згідно якої скасовано обмеження розрахунку 
ефективної ставки по фінансовим інструментам до року.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  260 112   0   0   0   0   0
2   0   0   0  6 348   0 3
3   0   0   0 (  176)   0 (  0) 
4   0   0   0   0   0   0
5   0   0   0   0   0   0
6   0   0   0   0   0   0
7   0   0   0   0   0   28
8   0   0   0   0   0   0
9 15 1 246 801   0   0   0   0   0

10   0   0   0 ( 7 434)   0 ( 1 467) 
11   0   0   0   0   0   0
12   0   0   0   0   0   0
13   0   0   0   0   0   0
14   0   0   0   0   0  5 523
15 22  251 752   0   0   0   0   0

16
0 0 0 0 0 0
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Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" здійснює операції із повязаними особами.
Нижче зазначено залишки за цими операціями на кінець року:

Таблиця 36.1 Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Материнська 
компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 

персонал

Асоційовані 
компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Резерви під заборгованість за кредитами
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані  компанії
Інші активиДовгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 
вибуття
Кошти банків

Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Резерви за зобов'язаннями
Інші зобов'язання
Субординований борг

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

Умови залучення коштів від материнської компанії  були наступними :
-  за кредитом овернайт була встановлена відсоткова ставка на рівні 0,36%,
-  за короткостроковими кредитами були встановлені відсоткові ставки від 3% до 5,3% в залежності від терміну до їх погашення, 
- за субординованим боргом оплата коштів склала 7% за коштами, залученими у  році, та плаваюча ставка на рівні 1,7 % - за коштами залученими 
у   році.Відсоткові ставки за кредитами, наданими провідному управлінському персоналу та залученими коштами від провідного управлінського персоналу 
та інших повязаних осіб,були встановлені на рівні звичайних відсоткових ставок по відповідному кредитному продукту та ставкам залучення коштів від фізичних осіб.
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1 2 3 4 5 6 7 8
1   0 0 0   528 0   1
2 ( 67 042) 0 0 (  372) 0 (  108) 
3   0   0   0 (  176)   0 (  0) 
4   0   0   0   0   0   0

5   0   0   0   0   0   0

6
  0   0   0   0   0   0

7   0   0   0   0   0   0
8   0   0   0   0   0   0
9   0   0   0   0   0   0
10   0   0   0   0   0   0

11
  0   0   0   0   0   0

12
  0   0   0   0   0   0

13   0   0   0   0   0   0

14   0   0   0   0   0   0
15   0   0   0   0   0   0
16   0   0   0   0   0   0

17   0   0   0   0   0   0
18   0 0 0 ( 17 418) 0 0
19   0   0   0   0   0   0
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Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.2 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Материнська 
компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 

персонал

Асоційовані 
компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Процентні доходи
Процентні витрати
Резерви під заборгованість за кредитами
Дивіденди
Результат від торгових операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Комісійні доходи
Комісійні витрати

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

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

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи

Доходи/ (витрати) від дострокового погашення заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка прибутку асоційованих компаній

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8
1   0   0   0   0   0  3 275
2   0   0   0   0   0   0
3   0   0   0   0   0   0
4   0   0   0   0   0   0
5   0   0   0   0   0   0
6   0   0   0   0   0   0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.3 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
Материнська 

компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінськи
й персонал

Асоційовані 
компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Гарантії надані
Гарантії отримані
Імпортні акредитиви 
Експортні акредитиви
Інші зобов'язання
Інші потенційні зобов'язання

 За заявами клієнтів ПАТ"ІНДЕКС-БАНК" емітовано імпортні акредитиви на суму 33,909.00 тис.грн., пдтверджуючими банками є 
банки групи Креді Агріколь

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8

1   0   0   0   104   0   4

2   0   0   0 ( 1 601)   0 (  153) 

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.4 Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2010 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
Материнська 

компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компані

ї

Провідний 
управлінськи
й персонал

Асоційовані 
компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Суми кредитів, що надані пов'язаним особам 
протягом року
Суми кредитів, що погашені пов'язаними особами 
протягом року

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 0 0 0 0 0

2
0 0 0 0 0 0

3 1 568 483   0   0   0   0  153 584
4   0   0   0  8 116   0   166
5   0   0   0 (  447)   0 (  13) 
6   0   0   0   0   0   0
7   0   0   0   0   0   0
8   0   0   0   0   0   0
9   0   0   0   0   0   28

10   0   0   0   0   0   0
11 2 613 523   0   0   0   0  13 080

12   0   0   0  6 416   0  10 025
13   0   0   0   0   0   0
14   0   0   0   0   0   0
15   0   0   0   0   0
16  300 827   0   0   0   0   25
17  252 554   0   0   0   0

18
0 0 0 0 0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.5 Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Материнська 
компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 

персонал

Асоційовані 
компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Торгові цінні папери

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визначенням результату переоцінки у 
фінансових результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Резерви під заборгованість за кредитами
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані  компанії
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи 
групи вибуття
Кошти банків

Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Резерви за зобов'язаннями
Інші зобов'язання
Субординований борг

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

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8
1   0   0   0   858   0   50

2 ( 71 296)   0   0   501   0   891
3   0   0   0 (  185)   0   0
4   0   0   0   0   0   0

5   0   0   0   0   0   0

6
  0   0   0   0   0

7   0   0   0   0   0   0
8   0   0   0   0   0   0
9   0   0   0   0   0   0

10 ( 1 470)   0   0   0 (  71) 

11   0   0   0   0   0   0

12   0   0   0   0   0   0

13   0   0   0   0   0   0

14   0   0   0   0   0   0
15   0   0   0   0   0   0
16  235 133   0   109
17   0   0   0   0   0   0
18   0   0   0   0   0 (  8) 
19   0   0   0   0   0   0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.6 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Материнська 
компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компанії

Провідний 
управлінський 

персонал

Асоційовані 
компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Процентні доходи

Процентні витрати
Резерви під заборгованість за кредитами
Дивіденди
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі 
банку

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових 
активів за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових 
зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/ (витрати) від дострокового погашення заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка прибутку асоційованих компаній

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8
1  60 679   0   0   0   0   0
2   0   0   0   0   0   0
3   0   0   0   0   0   0
4   0   0   0   0   0   0
5   0   0   0   0   0   0
6   0   0   0   0   0   0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.7 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Материнська 
компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компані

ї

Провідний 
управлінський 

персонал

Асоційовані 
компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Гарантії надані
Гарантії отримані
Імпортні акредитиви
Експортні акредитиви
Інші зобов'язання
Інші потенційні зобов'язання

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



1 2 3 4 5 6 7 8

1   0   0   0   42   0   344

2   0   0   0 (  77)   0 (  353) 

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.8 Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2009 року

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті
Материнська 

компанія

Найбільші 
учасники 

(акціонери 
банку)

Дочірні 
компані

ї

Провідний 
управлінськи
й персонал

Асоційован
і компанії

Інші 
пов'язані 

особи

Суми кредитів, що надані пов'язаним особам 
протягом року
Суми кредитів, що погашені пов'язаними особами 
протягом року

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43



149

1 2 4 5 6 7
1  17 418  3 000  13 186   0

2   0   0   0   0

3   0   0   0   0
4   0   0   0   0

5   0   0   0   0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 36. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 36.9 Виплати провідному управлінському персоналу

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті

2010 рік 2009 рік

витрати нараховане 
зобов'язання

витрати нараховане 
зобов'язання

Поточні виплати працівникам
Виплати по закінченні трудової 
діяльності
Інші довгострокові виплати 
працівникам
Виплати при звільнені
Виплати інструментами 
власного капіталу банку

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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1 2 3 4 5 6 7
1

1.1 74.14.0 - 0 0

1.2 74.14.0 - 0 0

 

Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 37. Основні дочірні та асоційовані компанії

Вкладення  банку в дочірні та асоційовані компанії станом на 31.12.2010 р. відсутні.

Таблиця 37.1 Основні дочірні та асоційовані компанії на 31.12.2009

Рядок Назва
Вид 

діяльності

Величина та дата змін 
питомої ваги інвестицій у 

статутному капіталі об'єкта 
інвестування (% з одним 

десятковим знаком)

Частка 
контролю

Частка 
участі в 
капіталі

Країна 
реєстрації

Дочірні компанії:
ТОВ "Універсальний 
індекс"

Україна

Підприємство "АКОН"" Україна

18  березня 2011 року

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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Річна звітність ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" станом на 31.12.2010 р.

Примітка 38. Події після дати балансу

Загальними зборами акціонерів банку 20 січня 2011 року прийнято рішення щодо зміни існуючої назви банку на 

нову назву - Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" з метою посилення ділової репутації 

банку в Україні.     Державна реєстрація змін до установчих документів, що повязані зі зміною назви банку,

проведена згідно вимог чинного законодавства України 21 березня 2011року. 

В зв`язку з введенням Податкового Кодексу України ( Закон України №2755-VI від 02.12.2010 року )  з 
01.04.2011 року встановлено ставку  по податку на прибуток в розмірі  23%.

Інших подій, які можуть бути суттєвими для користувачів фінансової звітності Банку, після дати балансу 
не відбувалося . Зокрема, не відбувалося:

 об’єднання бізнесу;

  припинення, або прийняття рішення про припинення діяльності;

  істотного придбання активів;

  реструктуризації;

 істотних змін курсів валют чи вартості активів банку

 прийняття судових рішень на користь позивачів, що могли б спричинити виникнення суттєвих фінансових 
зобов`язань банку 

Примітка 39. Інформація про аудитора (аудиторську фірму)  

Аудит фінансової звітності ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», складений за національними стандартами бухгалтерського обліку за 
рік, що закінчився 31.12.2010, здійснила аудиторська компанія - ТОВ Аудиторська фірма  «РСМ АПіК» згідно з 
договором про надання аудиторських послуг від   15 липня 2010 року.

ТОВ Аудиторську фірму  «РСМ АПіК» діє на підставі Свідотцтва про включення суб`єкта господарювання до реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів  №0084, строк дії якого до 04 листопада 2015 року (згідно рішення Аудиторської 
палати України №221/3 від 04.11.2010 р.).

Аудиторський висновок підписаний аудитором Бернатович Тетяною Олександрівною , сертифікат аудитора банків 
№0021, рішенням Аудиторської палати України від 29 жовтня 2009 року №207/2, термін чинності подовжено до  
01.01.2015 року та свідоцтво №0000012 про внесення до реєстру аудиторів банків НБУ, видане на підставі рішення 
Комітету з питань аудиту банків   від 30.08.2007 за №1, строк дії якого подовжено до 01 січня 2015 року.

Керівник                                  /Чемерис Є.С /

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

Головний бухгалтер              /Солоп Т.С./
18  березня 2010 року (підпис, прізвище, ім'я, по батькові )

Вик. Тракнова Р.В.

тел. (044) 581-07-43
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	Лінія корпоративного бізнесу (департамент розвитку корпоративного бізнесу, 
	департамент кредитного аналізу, департамент розвитку продуктів для МСБ, 
	управління обслуговування клієнтів).
	Лінія роздрібного бізнесу та каналів продажів (департамент розвитку 
	роздрібного бізнесу;  департамент  мережі продажів; департамент продажів 
	через альтернативні канали та партнерів банку).
	Лінія операцій та інформаційних технологій (операційний департамент; 
	департамент банківських технологій; департамент інформаційних технологій; 
	департамент збору кредитів роздрібного бізнесу, департамент логістики та 
	управління нерухомістю; управління безпеки інформаційних технологій).
	Внутрішній аудит – (департамент внутрішнього аудиту, що підпорядковується 
	безпосередньо Спостережній Раді). 
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