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Загальна інформація про діяльність ПАТ «ВТБ Банку» 
 
Публічне Акціонерне Товариство «ВТБ Банк» (надалі – Банк): 

− розташований за адресою: м. Київ , бул. Тараса Шевченко /вул. Пушкінська №8/26; 
− створений згідно із законодавством України у формі публічного акціонерного товариства; 
− є юридичною особою; 
−  надає  звітність за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, валюта звітності та одиниця її виміру 

визначена в тис. грн.; 
− банківську діяльність проводить згідно отриманої ліцензії і дозволів, а також з додержанням положень 

облікової політики Банку.  
 
Згідно рішення загальних зборів учасників (акціонерів) (Протокол від 16.07.2010 року № 54) змінено назву 
Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк на Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк».  
 
Облікова політика Банку подається в Примітці 1 до річної фінансової звітності. 
 
Структуру Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складають Головний офіс в Києві, 23 відділеня 
(регіональних дирекцій) та 139 відділень у всіх регіонах України.  
 
Банк є універсальним банком, що за видами діяльності має право здійснювати операції: 
а) згідно з Банківською ліцензією НБУ № 79 від 03 серпня 2010 р., визначені частиною першою та 
пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»: 
 
1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб. 
2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у т.ч. переказ грошових 

коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них. 
3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  
4. Операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов‘язаннями. 
5. Фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та пов‘язане з цим ведення обліку 

грошових вимог клієнтів до боржників, пред’явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або 
від свого імені , а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника. 

6. Лізинг. 
7. Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та 

документів. 
8. Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів. 
9. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток. 
10. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. 
 
б) згідно Дозволу НБУ №79/4 від 03 серпня 2010 р. на право здійснення операцій, визначених пунктами 
1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
згідно з  Додатком до цього дозволу: 
 
1. Операції з валютними цінностями: 

− неторговельні операції з валютними цінностями; 
− операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 

інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; 
− операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах 

обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з 
юридичними особами-резидентами;  

− ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-
нерезидентів у грошовій одиниці України; 

− ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів ) в іноземній валюті; 
− ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 
− відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 

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

операцій за ними; 
− залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 
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− залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
− торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних 

операцій); 
− торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
− операції з банківськими металами на валютному ринку України; 
− операції з банківськими металами на міжнародних ринках; 
− інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; 
− інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 

2. Емісія власних цінних паперів. 
3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів. 
4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг). 
5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб. 
6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів. 
7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 

− з інструментами грошового ринку; 
− з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 
− з фінансовими ф’ючерсами та опціонами. 

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами  з юридичними та фізичними 
особами. 

9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. 
 
З метою ефективного використання консолідованого кореспондентського рахунку Банк працює за 3 
моделлю кореспондентського рахунку згідно Дозволу на роботу в СЕП НБУ від 30 березня 2009 р.  
 
Основні результати діяльності Банку за 2010 рік: 
− Банк зміцнив позиції у десяти найбільших банків України посівши станом на 31 грудня 2010 року 8 

місце за показниками власного капіталу та активів;  
− Банк є одним із лідерів кредитування реального сектору економіки України, посідаючи 4 місце за 

обсягами корпоративного кредитного портфелю; 
− протягом року Банком відновлено програми іпотечного кредитування, кредитування автомобілів, 

почато продаж пакетів преміальних послуг для клієнтів, відкрито перший офіс Private Banking, введено 
в дію нові продукти для корпоративних клієнтів; 

− в 2010 році Банк входив до 10-ки лідерів по приросту портфелів депозитів юридичних та фізичних 
осіб, показавши високу динаміку збільшення пасивного портфелю юридичних осіб на 61,8%, фізичних 
осіб - на 52,9%; 

− Банк відзначено бізнес-рейтингами та нагородами партнерів: ПАТ «ВТБ Банк» визнано кращим 
іноземним банком за підсумками 2010 року системою грошових переказів Migom, Банк відзначено 
двома нагородами системи грошових переказів MoneyGram в номінаціях «Operational Excellence» та 
«Outstanding Achievement», Банк увійшов до ТОП-3 в номінації «Обсяг Року» системи грошових 
переказів UNISTREAM за підсумками першого півріччя 2010 року; 

− Банк стабільно посідав вищі позиції в рейтингах провідних загальнонаціональних засобів масової 
інформації: ПАТ «ВТБ Банк» визнано одним з найбільш надійних банків України (рейтингова агенція 
«Експерт-рейтинг»),  Банк увійшов до ТОП-3 Рейтинга прозорості українських банків (видання 
«Економічна правда»), Банк посів 4 місце в рейтингу Найбільш динамічних банків, що під час 
фінансової кризи розвивались найбільш активно (видання «Діло»), Банк посів друге місце в Рейтингу 
найбільш надійних банків серед ТОП-25 банківських установ країни (видання «Українська правда»), 
Банк посів 3 місце в Рейтингу динаміки розвитку банків (видання «ТОП-100» видавництва Економіка); 

− фінансова стабільність в умовах конкурентної боротьби і несприятливого зовнішнього середовища: 
ü активи станом на кінець дня 31 грудня 2010 становили 32 263 112 тис. грн.; 
ü кредитний  портфель становив 30 519 300 тис. грн. (до вирахування резервів під знецінення 

кредитів); 
ü власний капітал Банку склав 3 461 940 тис. грн..; 
ü строкові кошти клієнтів становлять 5 292 520 тис. грн..; 
ü кошти клієнтів до запитання становлять 2 792 685 тис. грн. 

 
Під час здійснення аналізу своєї діяльності Банк виділяє 3 сегменти: 
1. інвестиційна банківська діяльність – операції, де контрагентами виступають інші банки, та операції з 

цінними паперами у портфелі Банку на продаж та до погашення; 
2. корпоративний бізнес – послуги, надані клієнтам-юридичним особам; 
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3. роздрібний бізнес – послуги, надані клієнтам-фізичним особам; 
4. інші операції. 
 
У звітному році структура активів та зобов’язань Банку за виділеними сегментами була наступною: 
− корпоративний бізнес – 22 510 947 тис. грн. (69,77%) 
− роздрібний бізнес – 2 443 796 тис. грн. (7,57%) 
− інвестиційна банківська діяльність  – 2 709 231 тис. грн. (8,40%) 
− інші операції – 4 599 138 тис. грн. (14,26%) 
− загальний обсяг активів сегментів склав 32 263 112 тис. грн. (100,00%) 
− корпоративний бізнес – 2 837 334 тис. грн. (9,85%) 
− роздрібний бізнес – 5 247 871 тис. грн. (18,22%) 
− інвестиційна банківська діяльність – 19 899 807 тис. грн. (69,09%) 
− інші операції – 816 160 тис. грн. (2,84%) 
− загальний обсяг  зобов’язань сегментів склав 28 801 172 тис. грн. (100,00%) 
 
У звітному році структура доходів та витрат Банку за виділеними сегментами була наступною: 
− доходи корпоративного бізнесу – 3 192 033 тис. грн. (78,53%) 
− доходи роздрібного бізнесу – 634 000 тис. грн. (15,59%) 
− доходи інвестиційної банківської діяльності – 234 724 тис. грн. (5,78%) 
− доходи, отримані від інших операцій – 4 025 тис. грн. (0,10%) 
− загальний обсяг доходів, отриманих від сегментів склав 4 064 782 тис. грн. (100,00%) 

 
− витрати корпоративного бізнесу – 3 184 798 тис. грн. (58,62%)  
− витрати роздрібного бізнесу – 818 040 тис. грн. (15,06%)  
− витрати інвестиційної банківської діяльності – 467 271 тис. грн. (8,60%)  
− витрати за іншими операціями – 962 938 тис. грн. (17,72%) 
− загальний обсяг витрат за операціями з сегментами склав 5 433 047  тис. грн. (100,00%) 
 
Стратегічна мета 
Стратегічною метою Банку до кінця 2011 року є максимізація доходності та зміцнення позицій у провідній 
десятці банків України. 
 
Управління ризиками 
Банк здійснює внутрішній контроль і впровадження комплексної системи управління ризиками відповідно 
до процедур оцінки і управління фінансовими ризиками в рамках банківської Групи ВТБ*. 
 *група ВТБ – міжнародна фінансова група російського походження, в яку входять дочірні структури в Росії, 
країнах СНД, Європи, Азії і Африки. 
 
Управляючий комітет Групи ВТБ визначає Концепцію консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ 
та делегує повноваження щодо прийняття рішень, організації і впровадження  локальної системи управління 
ризиками правлінню Банку. 
З урахуванням помітного впливу ризиків, що приймаються Банком, на загальні результати діяльності Групи 
ВТБ велика увага надається впровадженню ефективних процедур інтеграції в консолідований ризик-
менеджмент. 
 
Банк управляє активами та пасивами, капіталом, фінансовими ризиками (кредитний, ризик ліквідності, 
відсотковий, валютний, ринковий) та не фінансовими ризиками (операційний, ризик репутації). 
 
Система управління ризиками покликана забезпечити ранню ідентифікацію, оцінку, обмеження ризиків, що 
приймаються Банком, контроль їх обсягу і структури.  
 
Політика Банку в сфері ризик-менеджменту направлена на формування повномасштабної і цілісної системи 
управління ризиками, адекватної характеру і масштабам діяльності Банку, профілю ризиків, що 
приймаються, і відповідає потребам подальшого розвитку бізнесу Банку.  
 
Управління ризиками здійснюється відповідно до внутрішніх регламентних документів (положень, 
регламентів, процедур, методик тощо) та забезпечується шляхом інтегрування процесу управління ризиками 
в загальну технологію проведення операцій у Банку, створення адекватної системи моніторингу ризиків на 
всіх рівнях. 
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Однією з основних задач політики управління ризиками є сприяння досягненню оптимального 
співвідношення між ризиками, що приймаються, і прибутковістю банківських операцій. 
 
Побудова і вдосконалення ризик-менеджменту в Банку здійснюється з урахуванням кращої банківської 
практики, загальновизнаних міжнародних стандартів і рекомендацій Базельського комітету із банківського 
нагляду. При цьому забезпечується безумовне дотримання банківського законодавства України.   
 
Банк дотримується таких основних принципів управління ризиками: 
– створення відповідного внутрішнього корпоративного середовища, сприятливого для ефективного 

керування ризиками;  
– централізація управління всіма видами ризиків: кредитним, ліквідності, відсотковим та валютним 

ризиками на рівні Головного офісу; 
– уніфікація процедур розгляду та супроводження кредитних проектів, визначення 

кредитоспроможності клієнтів та категорії ризику кредиту, процедур формування резервів під 
можливі втрати за активними операціями;  

– впровадження системи лімітування ризиків, контролю та моніторингу встановлених 
лімітів/обмежень;  

– аналіз всіх основних видів ризику, властивих банківській діяльності;  
– системний і комплексний підхід при аналізі різних видів ризиків, що приймаються;  
– незалежність підрозділів, що здійснюють оцінку і контроль ризиків, від підрозділів, що ініціюють 

відповідні операції;  
– використання найбільш сучасних методів оцінки ризиків;  
– чіткий розподіл обов’язків та визначення взаємодії між уповноваженими органами управління та 

учасниками процесу управління ризиками;  
– наявність розгорненої системи звітності на кожному рівні управління Банку; 
– наявність відповідних систем адміністрування, оцінки й моніторингу активів і зобов’язань;  
– забезпечення адекватного внутрішнього контролю за ризиками;  
– розкриття публічної інформації.  
 
Процес ризик-менеджменту Банку охоплює такі структурні рівні: Спостережна Рада, Правління Банку, 
Комітет з питань управління активами та пасивами банку (далі – КУАП), Кредитні комітети різних рівнів, 
Комітет з роздрібних кредитних ризиків, департамент контролю банківських ризиків, Казначейство, Служба 
внутрішнього аудиту, фронт-офіси, бек-офіси та підрозділи, що підтримують діяльність бізнесу. 
 
Спостережна Рада розглядає й затверджує організаційну структуру самостійного підрозділу в Банку, 
відповідального за побудову системи ризик-менеджменту, що відповідає міжнародним стандартам. 
 
Завдання Спостережної Ради в частині ризик-менеджменту: 
– проводити наради з метою визначення загального напрямку процесу управління ризиками, у тому 

числі із заслуховуванням рекомендацій внутрішніх і зовнішніх аудиторів, а також контрольних 
органів у частині вдосконалення цього процесу; 

– контролювати підготовку внутрішньобанківської нормативної бази щодо ризику-менеджменту; 
– визначати стратегію Банку в частині ризику-менеджменту; 
– здійснювати контроль недопущення конфлікту інтересів у Банку; 
– вимагати від Правління Банку впровадження заходів щодо реалізації отриманих рекомендацій щодо 

поліпшення ризику-менеджменту й систем внутрішнього контролю, а також контролювати хід 
їхнього виконання. 

 
Функції Спостережної Ради в частині ризик-менеджменту: 
– розгляд звітів, підготовлених ризик-менеджментом, внутрішнім аудитом, зовнішніми аудиторами й 

органами банківського контролю; 
– щорічне заслуховування керівника департаменту контролю банківських ризиків про діяльність за 

минулий рік з питань: стан ризикової позиції Банку в розрізі продуктів, послуг; факти недотримання 
положень і встановлених лімітів, а також надання рекомендацій і впровадження заходів щодо 
вдосконалення процесу управління ризиками в Банку;  

– щорічне заслуховування Правління Банку з питань, які стосуються існуючої системи управління 
ризиками в Банку. 
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Правління Банку несе відповідальність за організацію та впровадження загальної ефективної системи 
управління ризиками Банку. 
 
КУАП Банку визначає політику з управління активами і пасивами та ринковими ризиками. Поточними 
цілями КУАП є підтримка адекватної платоспроможності з оглядом на ризик ліквідності, ринкові, кредитні 
та інші ризики; управління ринковими ризиками та ризиком ліквідності Банку та проведення ряду 
управлінських заходів, що приводять структуру балансу Банку у відповідність з його стратегічними цілями та 
пріоритетами довгострокової політики Банку.  
 
Кредитні комітети Банку щодо ухвалення рішення про видачу кредитів функціонують на трьох рівнях: 
Кредитний комітет Банку, Малий кредитний комітет Головного офісу, Кредитні комітети філій.  
 
У частині управління кредитним ризиком на Кредитний комітет покладають наступні функції: 
– визначення політики управління кредитними ризиками; 
– визначення рівня толерантності Банку до кредитних ризиків шляхом установлення лімітів 

(обмежень), впровадження процедур і регламентів, як щодо окремих операцій, так і на портфельному 
рівні; 

– узгодження методик, процедур, регламентів щодо управління кредитними ризиками; 
– визначення політики в області формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

операціями; 
– координація кредитно-інвестиційної діяльності структурних підрозділів Банку в частині управління 

кредитними ризиками; 
– здійснення моніторингу кредитно-інвестиційної діяльності Банку й вживання управлінських заходів, 

спрямованих на приведення її у відповідність із політикою управління кредитними ризиками; 
– оцінки якості активів і затвердження пропозицій щодо формування резервів для відшкодування 

можливих втрат за активними операціями; 
– винесення на розгляд Правління Банку пропозицій щодо списання безнадійних активів; 
– забезпечення узгодженості політик, пов’язаних із кредитно-інвестиційною діяльністю, з іншими 

політиками Банку та Концепції консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ. 
 
Основною метою діяльності Комітету з роздрібних кредитних ризиків є забезпечення комплексів заходів 
для мінімізації кредитного ризику роздрібного портфелю, узгодження границь відсікання для скорингових 
систем прийняття рішень, узгодження методик, процедур, регламентів щодо управління ризиками 
роздрібного кредитування. 
 
Підтримку поточної діяльності КУАП здійснюють департамент контролю банківських ризиків, 
Казначейство й Фінансовий департамент Банку. КУАП готовить пропозиції відповідним органам 
управління Банку щодо зміни банківських продуктів, тактики й стратегії присутності Банку на ринку 
банківських послуг.  
 
Департамент контролю банківських ризиків є самостійним структурним підрозділом Банку. Директор 
департаменту ризиків є членом Правління, КУАП та Кредитного комітету Банку.  
 
Цілі департаменту контролю банківських ризиків: 
– аналіз ризиків, що полягає в розумінні суті ризиків, що виникають у процесі діяльності Банку, 

їхньому визначенні; аналіз, чи відповідають профілі ризиків політиці Банку й прийнятих рівнів 
толерантності;  

– розробка методології оцінки та управління ризиками; 
– організація системи контролю ризиків; 
– контроль дотримання кредитної політики й затверджених кредитних лімітів структурними 

підрозділами; 
– постійний перегляд розміру ризику й рівня концентрації ризиків; 
– надання звітів Правлінню Банку про стан ризиків і розробка пропозицій щодо управління ними. 
 
Завдання департаменту контролю банківських ризиків: 
– забезпечення продуманої й обережної позиції Банку, пов’язаної із прийняттям ризиків через 

визначення границь припустимого рівня кредитних, ринкових і операційних ризиків і відкритих 
позицій, які з ними зв’язані; 

– оцінка розміру й достатності капіталу Банку;  



ПАТ «ВТБ Банк» 

VI 

– прийняття рішень щодо хеджування ризиків;  
– розробка кредитної політики Банку й процедур прийняття рішень у межах кредитних процесів у 

Бнку в тісному співробітництві із фронт-офісом; 
– винесення пропозицій на розгляд Кредитного Комітету Головного офісу щодо встановлення й 

затвердження внутрішніх лімітів і нормативів ризику; 
– ініціювання питань щодо ціноутворення кредитних продуктів з метою приведення доходів у 

відповідність з рівнем прийнятого кредитного ризику.  
 
Організаційна структура департаменту контролю банківських ризиків складається з наступних підрозділів: 
– управління контролю операційних та ринкових ризиків; 
– управління контролю кредитних ризиків; 
– управління контролю роздрібних кредитних ризиків; 
– управління по роботі з проблемними активами; 
– управління оцінки та моніторингу застав. 
 
Органом оперативного контролю є Служба внутрішнього аудиту, що здійснює нагляд за виконанням 
системи внутрішнього контролю й виносить судження про її достатність і ефективність. Служба 
внутрішнього аудиту оцінює адекватність систем управління ризиками потребам Банку. 
 
Структурні підрозділи/уповноважені особи Банку дотримуються встановлених процедур та обмежень з 
питань управління ризиками: фронт-офіси проводять активні операції в межах встановлених лімітів, 
підрозділи, що підтримують діяльність бізнесу оцінюють ризик операцій та на постійній основі здійснюють 
моніторинг поточного стану боржників Банку, бек-офіси забезпечують контроль за дотриманням 
встановлених лімітів та рішень колегіальних органів Банку.  
 
Система оцінки ризиків та звітування передбачає, що ризики оцінюються за допомогою методу, що 
відображається як очікуваний збиток, одержання якого ймовірно в ході звичайної діяльності, так і 
непередбачені збитки, що представляють собою оцінку найбільших фактичних збитків на підставі 
статистичних моделей. У моделях використовуються значення ймовірностей, отримані з минулого досвіду й 
скоректовані з урахуванням економічних умов. Банк також моделює «найгірші сценарії», які будуть мати 
місце у випадку настання подій, що вважаються малоймовірними. 
 
Моніторинг і контроль ризиків, головним чином, ґрунтується на встановлених Банком лімітах. Такі ліміти 
відображають стратегію ведення діяльності й ринкових умов, у яких функціонує Банк, а також рівень ризику, 
який Банк готовий прийняти. 
 
Інформація про структуру балансу, достатність капіталу, дотримання лімітів, показників, установлених 
КУАП, оцінку ризиків, притаманних Банку, щомісяця виноситься на розгляд КУАП. Щоквартально звіт про 
ризики надається в Комісію з управління ризиками банківської Групи ВТБ.   
 
Для зниження кредитного ризику Банк активно використовує забезпечення: заставу майна та майнових прав, 
гарантій, порук і т.п. 
 
Протягом року рівень ризиків залишався в межах, визначених рівнями толерантності до ризиків. Банк 
дотримувався економічних нормативів та вимог щодо обов’язкового резервування, встановлених 
Національним банком України.  
 
Управління операційним ризиком 
Управління операційним ризиком в системі Банку здійснюється відповідно до Концепції консолідованого 
управління ризиками в Групі ВТБ та Положення про політику управління операційними ризиками Банку.  
 
Операційний ризик – ризик втрат в результаті порушень або помилок в діях працівників, порушень 
нормального функціонування систем Банку і його внутрішніх бізнес-процесів, а також внаслідок зовнішніх 
подій (перш за все стихійного характеру). 
 
З метою реалізації внутрішньобанківської стратегії комплексного управління операційним ризиком у Банку 
здійснюються регулярні процедури, що забезпечують ідентифікацію ризику, його оцінку, аналіз, контроль і 
вживання заходів по його обмеженню, моніторинг.  
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В Банку діє система збору і виявлення структурними підрозділами Головного офісу, філій та відділень Банку 
інформації про виявлені випадки операційних втрат з централізованим веденням Департаментом контролю 
банківських ризиків аналітичної бази даних про втрати. Уніфікований характер і деталізація інформації, що 
міститься в базі даних, забезпечують: 
– можливість проведення кількісної оцінки показників операційного ризику (у тому числі в розрізі 

окремих категорій ризику і напрямів діяльності Банку);  
– ідентифікації джерел ризику;  
– вживання заходів по його обмеженню;  
– формування управлінської звітності. 

 
Основними заходами, вживаними в Банку в цілях мінімізації операційного ризику, є:  
– регламентація порядку здійснення всіх основних операцій в рамках внутрішніх нормативно-

методологічних документів, ретельний аналіз таких документів (процесів) службою ризик-
менеджменту щодо можливих ризиків з метою їх уникнення або мінімізації;  

– облік і документування виконуваних банківських операцій і угод, регулярні вивіряння первинних 
документів і рахунків по операціях;  

– застосування принципів розподілу і обмеження функцій, повноважень і відповідальності 
співробітників, використання механізмів подвійного контролю, ухвалення колегіальних рішень, 
встановлення обмежень на строк і обсяги операцій;  

– реалізація процедур адміністративного і бухгалтерського внутрішнього контролю (попереднього, 
поточного і подальшого) за організацією бізнес-процесів, діяльністю структурних підрозділів і 
здійсненням операцій окремими співробітниками, дотриманням співробітниками вимог 
законодавства і внутрішніх нормативних документів, контроль за дотриманням встановлених лімітів 
по операціях, що проводяться, порядку доступу до інформації і матеріальних активів Банку;  

– автоматизація проведення банківських операцій, використання внутрішньобанківських 
інформаційних систем;  

– забезпечення інформаційної безпеки, контроль за доступом до інформації, застосування 
багаторівневого захисту інформації;  

– забезпечення фізичної безпеки приміщень і цінностей Банку і контролю доступу;  
– страхування операційних ризиків, що забезпечує покриття збитків у разі їх виникнення за рахунок 

страхового відшкодування;  
– створення необхідних організаційних і технічних умов для забезпечення безперервності фінансово-

господарської діяльності при здійсненні банківських операцій (на випадок аварій, пожеж, та інших 
непередбачених ситуацій);  

– зниження ризиків, пов’язаних з персоналом, шляхом встановлення критеріїв по його відбору і 
проведення попередньої перевірки, реалізації заходів щодо підготовки і навчання персоналу, 
підвищення його кваліфікації; 

– та інші заходи. 
 
Впродовж 2011 року, у відповідності з Концепцією консолідованого управління ризиками в Групі ВТБ, 
планується подальше підвищення ефективності та рівня інтеграції локальної системи ризик-менеджменту 
Банку, а також започаткування введення стандартів Базель-2 в систему ризик-менеджменту Банку.  
 
Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, свідоцтво №57 від 06 серпня 2010 року, дата 
реєстрації 02 вересня 1999 року реєстраційний №060. 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк виконує нормативи діяльності комерційних банків України, 
які встановлено Національним банком України. Норматив миттєвої ліквідності складає 29,99% та перевищує 
нормативне значення. Норматив адекватності регулятивного капіталу складає 16,63% і перевищує 
нормативне значення в 2 рази.  
 
Високоліквідні активи за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складають: 
− готівкові кошти у касі становлять 941 668 тис. грн.; 
− кошти, які знаходяться на кор. рахунку в НБУ –  276 700 тис. грн.; 
− кошти на кор. рахунках в інших банках – 478 873 тис. грн.; 
За 2010 рік припинення окремих видів банківських операцій не відбувалось. 
 
Обмеження щодо володіння активами Банку за 2010 рік не встановлювалось. 
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Органами управління Банку є загальні Збори учасників Банку, Спостережна Рада, Правління Банку. 
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку та можуть вирішувати будь-які питання 
діяльності Банку. 
 
Спостережна Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах своєї компетенції, 
визначеної Статутом і Положенням про Спостережну Раду Банку, контролює та регулює діяльність 
Правління.  
 
Спостережна Рада обирається Загальними зборами акціонерів із числа фізичних осіб шляхом 
кумулятивного голосування у кількості, визначеній Загальними зборами акціонерів, але не менше 7 (семи) 
членів.  

 
До виключної компетенції Спостережної Ради належать такі питання: 
1) визначення пріоритетних напрямків діяльності і стратегії розвитку Банку;  
2) проведення Загальних зборів акціонерів, у тому числі ухвалення рішення про скликання Загальних 

зборів акціонерів, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, визначення дати 
складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, обрання 
реєстраційної комісії, попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Зальних зборів та інші 
питання, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів акціонерів, які віднесено до 
компетенції Спостережної Ради законодавством, Статутом, Положенням про Загальні збори 
акціонерів Банку і Положенням про Спостережну Раду Банку. 

3) розміщення Банком інших, за винятком акцій, емісійних цінних паперів на суму, що не перевищує 25 
(двадцять п'ять) відсотків вартості балансових активів Банку; 

4) викуп і ціна викупу розміщених Банком інших, за винятком акцій, цінних паперів; 
5) затвердження бізнес-плану Банку, змін до нього, а також розгляд звітів про виконання бізнес-плану; 
6) розгляд річних результатів діяльності (річного фінансового звіту) Банку; 
7) рекомендації щодо способів покриття збитків Банку; 
8) створення інших, за винятком резервного, фондів Банку, затвердження положень про такі фонди; 
9) використання резервного фонду та інших, створюваних за рішенням Спостережної Ради фондів, 

перерозподіл фондів Банку; 
10) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів; 
11) затвердження ринкової вартості майна Банку у випадках, передбачених законодавством України; 
12) визначення кількісного складу Правління, призначення та звільнення з посади, включаючи 

дострокове, Голови та членів Правління; 
13) затвердження умов договорів, що укладаються з Головою і членами Правління Банку, встановлення 

розміру їх винагороди, системи мотивації і стимулювання; 
14) обрання і припинення повноважень, встановлення системи оплати праці і розміру винагороди, 

системи мотивації та преміювання Корпоративного секретаря; 
15) створення і ліквідація постійних і тимчасових комітетів, що складаються із членів Спостережної Ради, 

визначення персонального складу комітетів, встановлення розмірів винагород і компенсацій членам 
комітетів; 

16) затвердження та внесення змін до організаційної структури Банку; 
17) затвердження внутрішніх нормативних документів Банку, що регламентують основні принципи і 

стандарти діяльності Банку (стратегії, політики та інші документи) за винятком документів, 
затвердження яких віднесено законодавством і Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів та 
інших органів управління Банку; 

18) здійснення значних правочинів, пов'язаних із придбанням або відчуженням Банком прямо або 
опосередковано майна, вартість якого становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків 
балансової вартості активів Банку, визначеної за даними його річної фінансової звітності на останню 
звітну дату; правочинів, у здійсненні яких є зацікавленість, у випадках, передбачених законодавством, 
та інших правочинів, якщо це належить до виключної компетенції Спостережної Ради; 

19) визначення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 
20) визначення зовнішнього аудитора Банку і визначення умов договору, що укладається з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг; 
21) участь Банку в промислово-фінансових групах, союзах, асоціаціях та інших об’єднаннях; 
22) участь Банку в юридичних особах, якщо розмір участі Банку (сума майнового внеску) становитиме 

понад 50 (п’ятдесят) відсотків статутного (складеного) капіталу (майна) юридичної особи; 
23) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 



ПАТ «ВТБ Банк» 

IX 

зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
24) обрання оцінювача майна Банку і затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; 
25) обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних 

паперів і затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг; 

26) створення, реорганізація і ліквідація філій і представництв Банку, затвердження їх положень, а також 
типової організаційної структури філії Банку;  

27) призначення на посаду і звільнення з посади, затвердження умов договору, розмірів винагороди, 
системи мотивації та преміювання керівника Служби внутрішнього аудиту; 

28) затвердження плану роботи Служби внутрішнього аудиту на майбутній рік та/або півріччя; розгляд 
звітів Служби внутрішнього аудиту; 

29) розгляд результатів і ухвалення рішень за підсумками перевірок, проведених зовнішнім аудитором 
Банку та/або наглядовими і контролюючими органами; 

30) інші питання, передбачені законодавством, Статутом і Положенням про Спостережну Раду Банку. 
 
Спостережна Рада розглядає й інші питання, розгляд яких доручено Загальними зборами акціонерів чи 
внесено на розгляд Правлінням, а також питання, взяті до розгляду за власною ініціативою. 
 
Органом оперативного контролю Спостережної Ради є Служба внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього 
аудиту підпорядковується та підзвітна Спостережній Раді. 
Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, що здійснює управління поточною діяльністю Банку 
та очолюється Головою Правління. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді.  
Правління діє на підставі Статуту, а також на підставі Положення про Правління, затвердженого Загальними 
зборами акціонерів. 
 
До компетенції Правління входить вирішення всіх питань, пов’язаних із керівництвом поточною діяльністю 
Банку, за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та 
Спостережної Ради.  

 
Правління призначається Спостережною Радою в кількості не менше 7 (семи) членів і складається з Голови 
Правління, Першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління та інших членів 
Правління. Строк повноважень членів Правління визначається рішенням Спостережної Ради про їх 
призначення. 
 
До компетенції Правління належать такі питання: 
1) здійснення керівництва поточною діяльністю Банку з метою забезпечення його прибуткової та 

стабільної діяльності; 
2) створення необхідних умов для роботи Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради і Ревізійної 

комісії; 
3) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради; 
4) попереднє обговорення питань, які підлягають розгляду Спостережною Радою і Загальними зборами 

акціонерів, підготовка необхідних документів і матеріалів щодо них, за винятком питань, розглянутих 
Загальними зборами акціонерів або Спостережною Радою за власною ініціативою, а також питань, 
пов'язаних з визначенням складу Правління та оплатою праці його членів; 

5) створення комітетів при Правлінні, затвердження і внесення змін до положень про комітети при 
Правлінні; створення робочих колегіальних консультативних органів, у тому числі рад, комісій; 

6) затвердження внутрішніх нормативних документів, затвердження яких не віднесено до компетенції 
Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради, у тому числі документів, що регламентують 
процедури та бізнес-процеси Банку; 

7) розгляд результатів комерційної діяльності Банку, питань організації кредитування, розрахунків, 
валютних операцій, роботи із цінними паперами та інших питань діяльності Банку; 

8) керівництво роботою структурних підрозділів Банку, встановлення показників ефективності 
діяльності підрозділів Банку, здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань, 
ухвалення рішень за підсумками розгляду звітів структурних підрозділів Банку про виконану роботу; 

9) затвердження положень про структурні підрозділи Банку; 
10) забезпечення дотримання законодавства в Банку та його відділеннях і представництвах; 
11) підготовка фінансової звітності Банку, у тому числі звітності, підготовленої відповідно до локальних і 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, забезпечення її винесення на розгляд Спостережної 
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Ради і Загальних зборів акціонерів; 
12) використання прибутку та інших коштів Банку; 
13) вживання заходів із усунення виявлених у процесі внутрішнього контролю порушень і недоліків; 
14) затвердження організаційної структури та штатного розпису відділень (дирекцій); 
15) затвердження положень про відділення Банку; 
16) нагляд за роботою відділень і представництв Банку, забезпечення своєчасного і належного виконання 

ними своїх завдань; 
17) визначення переліку інформації, що належить до категорії конфіденційної інформації та іншої 

інформації з обмеженим доступом, і порядку роботи з нею в Банку; 
18) ухвалення рішень про здійснення правочинів, у тому числі пов'язаних із придбанням або відчуженням 

Банком прямо або побічно майна, вартість якого становить не більше 10 (десяти) відсотків балансової 
вартості активів Банку, визначеної за даними його річної фінансової звітності на останню звітну дату. 
Правління має право делегувати право на ухвалення рішень про здійснення таких угод іншим 
уповноваженим органам, комітетам Банку за умови, що загальна сума правочину (правочинів) на дату 
ухвалення рішення не перевищує 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку, визначеної за 
даними його річної фінансової звітності на останню звітну дату. У разі делегування повноважень на 
ухвалення рішень щодо здійснення правочинів іншим уповноваженим органам, комітетам Банку, 
Правління Банку встановлює відповідні ліміти; 

19) участь Банку в юридичних особах, якщо розмір участі Банку (сума майнового внеску) становитиме від 
10 (десяти) до 50 (п’ятдесяти) відсотків статутного (складеного) капіталу (майна) юридичної особи; 

20)     інші питання діяльності Банку.  
 
У Банку діють такі комітети:  
− Бюджетний комітет,  
− Комітет з управління активами та пасивами,  
− Тарифний (клієнтський) комітет,  
− Кредитний комітет,  
− Комітет з банківських та інформаційних технологій,  
− Комітет з кредитних ризиків роздрібного бізнесу,  
− Малий кредитний комітет Головного офісу,  
− Тендерний комітет. 
 
Модель корпоративного управління Банку – це ефективне співробітництво між органами управління та 
органами контролю Банку, а також зовнішніми аудиторами та всіма зацікавленими особами в сфері 
управління Банком і моніторингу його діяльності для досягнення поставлених цілей і завдань, забезпечення 
надійності та підвищення вартості Банку.  
 
Система корпоративного управління Банку побудована відповідно до міжнародних стандартів, кращого 
світового досвіду і чинного законодавства України. 
 
Корпоративне управління у Банку базується на наступних принципах: 
− захисту прав і інтересів акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;  
− ефективного управління Банком Спостережною радою та Правлінням;  
− прозорості та об'єктивності розкриття інформації про діяльність Банку;  
− дотримання норм чинного законодавства України; 
− ефективної кадрової політики; 
− регулювання корпоративних конфліктів; 
− ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту прав і законних 

інтересів акціонерів і клієнтів Банку. 
 
Соціальна політика та управління персоналом, корпоративна культура ВТБ 
Колектив ВТБ Банку – це згуртована команда професіоналів, яка адаптується до стрімко змінюючої 
економічної ситуації на фінансовому ринку. 
 
В основі кадрової політики Банку лежать такі принципи як: 
− Професіоналізм; 
− Мотивація персоналу; 
− Висока лояльність. 
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Професіоналізм  
Внутрішнє профільне навчання пройшли 2331 співробітник Головного офісу й регіональної мережі, це 
майже в двічі більше ніж у 2009 році. Активно використовується система дистанційного навчання й 
тестування персоналу (Web Tutor). Протягом року був розроблений та розміщений на порталі 
корпоративного навчання 101 навчальний курс. Через електронні курси та заочну систему перевірки знань 
продуктів та внутрішніх процедур пройшли 9310 користувачів. Це означає,  що практично кожен 
співробітник Банку двічі на рік проходив навчання та тестування. Відділом навчання й розвитку проведено 
111 тренінгів для співробітників фронт офісів всіх регіональних дирекцій Банку за напрямком «Навички 
якісного сервісу та активних продажів». Мета тиражування програми навикового навчання – введення 
стандарту якісного обслуговування клієнтів і вироблення у персоналу торгових точок навичок активного 
банківського продажу.  
 
У семінарах, організованих зовнішніми провайдерами, взяли участь 183 співробітника Банку. Тематика - 
обов'язкове функціональне навчання, підвищення кваліфікації, зміни у законодавстві. 
 
Проведено оцінку керівного складу регіональної мережі. Розроблена та проведена модульна програма 
управлінського розвитку для керівників Головного офісу, та директорів регіональної мережі. У 2010 році 
проведено оцінку керівного складу працівників 11-ти Дирекцій в межах впровадження проекту «Комерційна 
модель продажів». 
 
Мотивація персоналу 
Банк ретельно відслідковує ситуацію на ринку праці і намагається підтримувати комфортні умови праці для 
своїх працівників. Головним завданням Управління по роботі з персоналом є створення умов, за яких кожен 
працівник був би не просто виконавцем, а безпосереднім учасником бізнесу. В 2010 році в числі 
пріоритетних було визначено завдання з розробки системи мотивації, яка забезпечувала б ефективність 
особистої та командної роботи працівників Банку. Так, в 2010 році було розроблено та успішно 
впроваджено систему мотивації для працівників роздрібних продажів, система преміювання за кредитування 
клієнтів малого бізнесу і залучення клієнтів до обслуговування по пакету послуг «Привілей». Розроблена 
система мотивації для працівників корпоративного блоку. Використовуються також інструменти 
нематеріальної мотивації. 
 
У рамках програми внутрішніх комунікацій і соціальних програм активно використовується механізм 
загального інформування співробітників Банку про всі HR проекти й зміни у питаннях соціального пакета 
(корпоративна розсилка HR on line). Використовувалися різні форми зворотного зв'язку з персоналом 
Головного офісу й дирекцій (зустрічі з керівництвом Банку, опитування через систему Web Tutor, 
анкетування, телефонні опитування). Запущена мотиваційна програма «Портал ідей»  - спеціальний 
комунікаційний канал, через який працівники безпосередньо Голові Правління надають бізнес пропозиції 
та раціоналізаторські ідеї. 
 
 Висока лояльність 
 Для менеджерів середньої ланки проведений п’ятий відбірний конкурс у Корпоративний Університет 
Групи ВТБ. Випускників і слухачі Корпоративного університету активно залучаються Відділом навчання й 
розвитку до проведення внутрішніх семінарів та тренінгів. 
 
В рамках корпоративної програми соціальних ініціатив «ВТБ країні» була проведена благодійна акція «Світ 
без сліз». Надана  допомога у формі десятків одиниць побутової техніки дитячим будинкам, інтернатам для 
людей похилого віку та геріатричним пансіонатам семи областей. Під егідою загального проекту Групи 
«ВТБ країні» відбувся перший з’їзд волонтерів та випускників Корпоративного Університету. До 65 річчя 
Перемоги проведена акція «Військовий альбом», в якій прийняли участь всі, хто виявив бажання поділитися 
з колегами спогадами та фотографіями військових літ з родинних архівів.  
 
Пройшов віртуальний турнір «VTB Global Chess». Вже традиційними стали волонтерські акції «Волонтери 
ВТБ», «Допомогти - просто!», «Сонячне світло», конкурс власних кореспондентів ВТБ. 
Ми рухаємося вперед і впевнені у своїй корпоративній системі цінностей. 
 
Найбільша частка в акціонерному капіталі  Банку належить учаснику: 
− Відкрите акціонерне товариство Банк ВТБ (Росія) – 99,9737 %. 
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Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року статутний капітал Банку становить 5 415 784 405,00 грн.: 
− повністю сплачений  
− зареєстрований  
− всі акції існують в бездокументарній формі. 
 
Свідоцтва ДКЦПФР про реєстрацію випусків акцій: 
№ 521/1/05 від 21 листопада 2005 року – привілейовані іменні акції в бездокументарній формі – 512 810 
шт.; 
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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 
 
АКЦІОНЕРАМ ТА ПРАВЛІННЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» 
 
Ми провели аудит фінансової звітності, що додається на сторінках 1 – 79, Публічного 
Акціонерного Товариства «ВТБ Банк» (далі – «Банк»), що включає баланс станом на кінець дня 
31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про 
рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, стислий 
виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 
 
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 аудиторів 
 
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’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності 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 кінець дня 31 грудня 2010 року, його фінансові результати та рух грошових 
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до нормативних вимог щодо 
організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/ukraine


 

Інша інформація 
 
Нормативні вимоги щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах 
України та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні в окремих моментах суттєво 
відрізняються від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Банком була 
підготовлена окрема фінансова звітність у відповідності до МСФЗ. 
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Баланс 
ПАТ «ВТБ Банк» 

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

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
 АКТИВИ    
1 Грошові кошти та їх еквіваленти  4 2 075 939 3 005 986 
2 Кошти в інших банках 5 256 633 238 968 
3 Кредити та заборгованість клієнтів 6 24 954 137 22 778 889 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж 7 2 708 681 335 880 

5 Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток  5 453 3 423 

6 Відстрочений податковий актив  558 489 478 784  
7 Основні засоби та нематеріальні активи 8 957 985 883 334 
8 Інші фінансові активи 9 501 978 110 376 
9 Інші активи 10 241 193 75 063 

10 Довгострокові активи, призначені  для 
продажу 11 2 624 2 675 

11 Усього активів  32 263 112 27 913 378 
 ЗОБОВ`ЯЗАННЯ    

12 Кошти банків 12 18 210 720 18 383 006 
13 Кошти клієнтів 13 8 085 205 5 170 026 
14 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 87 621 89 560 
15 Інші залучені кошти 15 22 167 33 348 

16 Зобов’язання щодо поточного податку на 
прибуток  - 24 711 

17 Відстрочені податкові зобов’язання   189 103 110 138 
18 Резерви за зобов’язаннями  16 2 123 821 
19 Інші фінансові зобов’язання  17 463 831 65 305 
20 Інші зобов’язання 18 63 506 47 467 
21 Субординований борг 19 1 676 896 1 682 240 
22 Усього зобов’язань  28 801 172 25 606 622 
 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    

23 Статутний капітал 20 5 415 784 2 927 472 
24 Непокритий збиток  (2 306 368) (941 448) 
25 Резервні та інші фонди банку 21 352 524 320 732 
26 Усього власного капіталу  3 461 940 2 306 756 
27 Усього пасивів  32 263 112 27 913 378 

15 березня 2011 року 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                

Вик. Глемба Т.А. (044) 498-64-45 
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Звіт про фінансові результати 
ПАТ «ВТБ Банк» 

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

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 Чистий процентний дохід  1 703 042 1 686 668 
1.1 Процентні доходи 22 3 803 841 3 830 976  
1.2 Процентні витрати 22 (2 100 799) (2 144 308) 
2 Комісійні доходи 23 256 916 265 475 
3 Комісійні витрати 23 (34 630) (25 245) 

4 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, які обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах  

 

7 5 065 
5 Результат від торгівлі іноземною валютою  49 254 82 614 

6 

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

 

(3) (6) 
7 Результат від переоцінки іноземної валюти  (53 467) 56 233 
8 Резерви під заборгованість за кредитами  (2 352 567) (2 616 482) 

9 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж   (4 224) - 

10 Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж   (633) 3 205 

11 Резерви за зобов’язаннями   (3 558) (7 203) 
12 Інші операційні доходи 24 8 712 11 092 
13 Адміністративні та інші операційні витрати 25 (936 876) (702 167) 
14 Збиток до оподаткування  (1 368 027) (1 240 751) 
15 Витрати на податок на прибуток 26 3 167 299 211 
16 Збиток після оподаткування   (1 364 860) (941 540) 

17 
Чистий прибуток/(збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для 
продажу 27 (238) - 

18 Чистий збиток банку  (1 365 098) (941 540) 
19 Чистий збиток на одну просту акцію (грн.)  (0,044353) (0,039755) 

20 Скоригований чистий збиток на одну просту 
акцію (грн.)  (0,044353) (0,039755) 

15 березня 2011 року 
 

 

                                                                                                                                                                                      
Вик. Глемба Т.А. (044) 498-64-45 
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Звіт про сукупні прибутки та збитки  
ПАТ «ВТБ Банк» 

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

Рядок Найменування статті Примітка 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 
1 Збиток за звітний період  (1 365 098) (941 540) 
 Інший сукупний прибуток, у т.ч.:    
2 Чистий прибуток від переоцінки цінних паперів 

у портфелі банку на продаж за вирахуванням 
податків 

21 24 506 2 594 

3 Чистий прибуток від переоцінки основних 
засобів за вирахуванням податків 

21 7 503 16 639 

4 Разом інший сукупний прибуток за звітний 
період 

 32 009 19 233 

5 Усього сукупний збиток за звітний період  (1 333 089) (922 307) 
 

15 березня 2011 року 
 
 

 

Глемба Т.А. (044) 498-64-45 
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Звіт про рух грошових коштів 
ПАТ «ВТБ Банк» 
 (непрямий метод) 

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

Рядок Найменування  статті Примітка 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 

Грошові кошти від операційної діяльності: 
1 Чистий прибуток/(збиток) за рік   (1 365 098) (941 540) 

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:     
2 Амортизація   96 058 91 915 
3 Чисте збільшення резервів за активами   2 360 507 2 640 952 
4 Нараховані доходи   (488 587) (1 350 508) 
5 Нараховані витрати   87 425 (26 766) 
6 Нарахований та відстрочений податок   (22 752) (365 017) 
7 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій   9 601 

8 Амортизація дисконту і премії фінансових 
інструментів   (37 528) (4 543) 

9 Інший рух коштів, що не є грошовим   40 305 (56 594) 

10 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов’язань   670 339 (11 500) 

 Зміни в операційних активах та зобов’язаннях:    

11 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 
банках   (152 306) 168 694 

12 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам   (4 107 330) 1 051 986 

13 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами   (385 534) (50 291) 

14 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами   34 552 (40 561) 
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків   (157 488) (2 132 786) 
16 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів   2 821 980 20 498 

17 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 
паперами, що емітовані банком   (4 296) 89 235 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
зобов’язаннями   399 140 (15 793) 

19 Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання   1 228 (17 129) 

20 Чисті грошові кошти, що використані в 
операційній діяльності  (879 715) (937 647) 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності 

21 Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж   (47 604 461) (579 106) 

22 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 
продаж   45 344 849 360 017 

23 Придбання основних засобів   (269 495) (135 333) 
24 Дохід від реалізації основних засобів   (66 825) 79 333 
25 Придбання нематеріальних активів   (53 445) (11 374) 
26 Дохід від вибуття нематеріальних активів   24 802 528 

27 Чисті грошові кошти, що використані в 
інвестиційній діяльності  (2 624 575) (285 935) 
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Рядок Найменування  статті Примітка 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 

Грошові кошти від фінансової діяльності:  
28 Отримані інші залучені кошти   - 32 739 
29 Повернення інших залучених коштів   (10 845) (31 200) 
30 Отримання субординованого боргу   - 993 300 
31 Погашення субординованого боргу   - - 
32 Емісія звичайних акцій   2 487 000 770 000 
33 Викуп власних акцій   - - 
34 Продаж власних акцій  1 312 - 

35 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності  2 477 467 1 764 839 

36 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 
еквіваленти   (53 467) 36 700 

37 Чистий приплив грошових коштів та їх 
еквівалентів   (1 080 290) 577 957 

38 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  4 2 777 531 2 199 574 
39 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року  4 1 697 241 2 777 531 

15 березня 2011 року 
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Звіт про власний капітал 
ПАТ «ВТБ Банк» 

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

Рядок Найменування статті Примітки Статутний 
капітал 

(примітка 20) 

Резервні та інші 
фонди банку 
(примітка 21) 

Нерозподілений 
прибуток  

Усього власний 
капітал 

1 2 3 4 5 6 7 
1  Залишок на 1 січня 2009 року     2 157 472 244 097 57 491 2 459 060 
2 Сукупний прибуток за звітний період     - 19 233 (941 540) (922 307) 

3 
Розподіл прибутку до резервних та 
інших фондів    - 57 402 (57 402) - 

4 Емісія акцій  20 770 000 - - 770 000 

5 

Залишок на кінець дня 31 грудня 
2009 року (залишок на 1 січня 
звітного року)     2 927 472 320 732 (941 448) 2 306 756 

6 Сукупний прибуток за звітний період    - 32 009 (1 365 098) (1 333 089) 

7 

Реалізований результат переоцінки 
основних засобів та нематеріальних 
активів  - (217) 289 72 

8 
Розподіл прибутку до резервних та 
інших фондів    - - - - 

9 Емісія акцій  20 2 487 000 - - 2 487 000 

10 
Продаж раніше викуплених власних 
акцій     1 312 - - 1 312 

11 Коригування минулих років  - - (111) (111) 

12 
Залишок на кінець дня 31 грудня 
2010 звітного року     5 415 784 352 524 (2 306 368) 3 461 940  
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   (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Сума нарахованих та неотриманих доходів 2 078 086 1 602 629 
2 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами (1 599 158) (763 719) 
3 Усього нарахованих доходів за мінусом резервів  478 928 838 910 
4 Сума нарахованих та несплачених витрат 222 703 136 750 
5 Сальдо між нарахованими доходами та витратами 256 225 702 160 

 

15 березня 2011 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вик. Глемба Т.А. (044) 498-64-45 
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Примітка 1. Облікова політика 
 
Примітка 1.1. Основна діяльність 
ПАТ «ВТБ Банк» у своїй діяльності керується:  
– Законами України – «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про заставу», іншими; 
– Кодексами України – Господарським, Цивільним, іншими; 
– Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Мінстерством фінансів України; 
– Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»; 
– Положеннями та Інструкціями Національного банку України з питань регулювання різних видів банківської 

діяльності; 
– Постановами Правління Національного банку України, що визначають умови і особливості роботи 

банківської системи України; 
– Міжнародними стандартами фінансової звітності. 
 
Структуру ПАТ «ВТБ Банк» станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складають Головний офіс в Києві, 23 
відділення (регіональні дирекції) та 139 відділень у всіх регіонах України.  
 
Нові підрозділи. В 2010 році в рамках реалізації глобальної програми розвитку мережі ВАТ ВТБ Банк в 2007 - 
2010 роках: 
– Ужгородська філія реорганізована у відділення «Закарпатська регіональна дирекція» на балансі Головного 

офісу;   
– Запорізька філія реорганізована у відділення «Запорізька регіональна дирекція» на балансі Головного офісу;   
– Рівненська філія реорганізована у відділення «Рівненська регіональна дирекція» на балансі Головного офісу; 
– Черкаська філія реорганізована у відділення «Черкаська регіональна дирекція» на балансі Головного офісу; 
– Севастопольська філія реорганізована у відділення «Севастопольська регіональна дирекція» на балансі 

Головного офісу; 
– Житомирська філія реорганізована у відділення «Житомирська регіональна дирекція» на балансі Головного 

офісу; 
– Вінницька філія реорганізована у відділення «Вінницька регіональна дирекція» на балансі Головного офісу; 
– Луцька філія реорганізована у відділення «Луцька регіональна дирекція» на балансі Головного офісу; 
– Івано-Франківська філія реорганізована у відділення «Івано-Франківська регіональна дирекція» на балансі 

Головного офісу; 
– Миколаївська філія реорганізована у відділення «Миколаївська регіональна дирекція» на балансі Головного 

офісу; 
– Чернівецька філія реорганізована у відділення «Чернівецька регіональна дирекція» на балансі Головного 

офісу; 
– Тернопільська філія реорганізована у відділення «Тернопільська регіональна дирекція» на балансі Головного 

офісу; 
– Кіровоградська філія реорганізована у відділення «Кіровоградська регіональна дирекція» на балансі 

Головного офісу; 
– Херсонська філія реорганізована у відділення «Херсонська регіональна дирекція» на балансі Головного 

офісу; 
– Полтавська філія реорганізована у відділення «Полтавська регіональна дирекція» на балансі Головного офісу; 
– Хмельницька філія реорганізована у відділення «Хмельницька регіональна дирекція» на балансі Головного 

офісу. 
 
ПАТ «ВТБ Банк» є універсальним банком, який надає всі основні види банківських послуг. Профільними 
напрямами роботи ВАТ ВТБ Банк в Україні є комплексне обслуговування корпоративних клієнтів, фінансування 
та кредитування малого бізнесу, обслуговування фізичних осіб. 
 
Отриманий дохід від наданих банківських послуг, розподілений за сумами, має таку структуру:  

– кредитування суб’єктів господарювання; 
– кредитування фізичних осіб; 
– операції з цінними паперами; 
– доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів; 
– операції на валютному ринку для клієнтів (в тому числі банків);  
– міжбанківські активні операції;  
– доходи від розрахунково-касового обслуговування банків (в тому числі обслуговування 
кореспондентських рахунків лоро-кореспондентів); 
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– документарні операції. 
 

Інші види основних операцій Банку, незважаючи на порівняно менший рівень їх доходності, є органічними 
складовими діяльності Банку.  
 
У звітному році, як і в попередньому, Банк надавав повний комплекс послуг з документарних операцій та надання 
гарантій, а також виконував значні обсяги операцій з пластиковими картками, дорожніми чеками та приватних 
переказів коштів.  
 
В 2010 році ПАТ «ВТБ Банк» в результаті додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості (шістнадцятий випуск) на підставі рішення Зборів акціонерів Банку від 16.07.2010, протокол 
№ 54 збільшив статутний капітал на суму 2 487 000 000,00 грн. Таким   чином   статутний   капітал  ПАТ «ВТБ 
Банк»  станом на кінець дня 31 грудня 2010 року збільшився  до  5 415 784 405,00 гривень. 
 
Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 
Річний фінансовий звіт Банку складався згідно вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів, 
що регламентують бухгалтерський облік в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України; 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та основних вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
Основи та принципи облікової політики, на підставі яких складався річний фінансовий звіт:  
• Безперервність: Банк розглядається як діючий, тобто такий, що продовжуватиме свою діяльність в 
осяжному майбутньому.  
• Послідовність: припускається, що облікова політика не змінюється на протязі року. 
• Нарахування та відповідність: доходи та витрати нараховуються, тобто визначаються, на той момент, 
коли вони зароблені або виникли (а не тоді, коли кошти були отримані або виплачені) та відображаються у 
фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать.  
• Обачність: при формуванні звітності Банк застосовував методи оцінки, відповідно до яких активи та/або 
дохід не завищуються, а зобов’язання та/або витрати не занижуються; 
• Превалювання сутності над формою: операції та інші події відображаються відповідно до їх сутності 
та фінансової реальності, але не лише з їх юридичної форми. 
• Повне висвітлення: фінансова звітність Банку містить всю інформацію про фактичні та потенційні 
наслідки операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. 
        
Активи і зобов’язання Банку, як елементи фінансової звітності, визнаються за такими критеріями: 

– отримання економічної вигоди від використання активів та зменшення економічної вигоди від виконання 
зобов’язань; 

– можливість достовірного визначення вартості активу (зобов’язання). 
 

Активи і зобов’язання Банку оцінюються: 
– за історичною (первісною) вартістю; або 
– за справедливою (ринковою) вартістю.  

  
При оцінці фінансових інструментів Банку за амортизованою собівартістю застосовувався метод ефективної 
ставки відсотка за розробленою в Банку Методикою.  
 
Ефективна ставка відсотка застосовувалась в Банку для:  

– оцінки фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, а саме: кредитів 
(крім кредитів овернайт та овердрафт), строкових вкладів (депозитів), боргових цінних паперів;  

– визнання процентних доходів/витрат за вказаними фінансовими інструментами (у т.ч. для розрахунку 
амортизації дисконту/премії);  

– визначення справедливої вартості подібної фінансової інвестиції;  
– дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків у разі зменшення корисності фінансових активів.  

 
Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, переоцінюються у разі зміни 
офіційного валютного курсу на звітну дату. 
 
Банк веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність в грошовій одиниці України (функціональна 
валюта). Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті 
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України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на дату 
здійснення операції або складання звітності.  
 
Одиниця виміру, в якій Банк подає фінансову звітність – тисяча гривень.  
 
Примітка 1.3. Первісне визнання фінансових інструментів   
Під час первісного визнання фінансові активи та фінансові зобов’язання оцінюються за їх справедливою вартістю 
з урахуванням (у тому разі, якщо фінансовий актив або фінансове зобов’язання після первісного визнання не 
оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки) витрат на операції, які безпосередньо 
стосуються придбання або випуску такого фінансового активу або фінансового зобов’язання. 
 
При первісному визнанні фінансові активи класифікуються за чотирма категоріями: 

– фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки; 
– інвестиції, утримувані до погашення; 
– позики та дебіторська заборгованість; 
– фінансові активи, призначені для продажу. 

 
Примітка 1.4. Торгові цінні папери 
Боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Банком для 
отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ринкової ціни або дилерської маржі та продажу в 
найближчий час обліковуються в торговому портфелі Банку 
 
Цінні папери в торговому портфелі відображаються на дату балансу виключно за справедливою вартістю. 
Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті 
операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 
 
За борговими цінними паперами окремо обліковуються дисконт або премія у разі їх наявності.  
 
За справедливу вартість цінного папера, що внесений до біржового реєстру,  береться вартість, що визначена за 
його котирувальною ціною покупця (ціною bid) за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних 
паперів на фондових біржах  станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця.  
 
У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного папера, який внесено до 
біржового реєстру, визначається за його останнім біржовим курсом, що визначений за результатами біржових 
торгів, які відбулися протягом останніх п’яти робочих днів звітного місяця.  
 
У разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів. Результат переоцінки відображається 
в бухгалтерському обліку на дату балансу за рахунками доходів або витрат. 
 
Примітка 1.5. Кредити та заборгованість клієнтів 
Банк оцінював кредити на кожну наступну після первісного визнання дату балансу  за амортизованою 
собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка з урахуванням резерву під зменшення 
корисності (знецінення). 
 
Під час зміни валюти виконання позичальником зобов’язання за кредитом,  виникає новий фінансовий 
інструмент, який в бухгалтерському обліку на дату операції визнається  за справедливою вартістю.  Подальше 
відображення в обліку визнаного кредиту здійснюється за тими ж принципами, що визначені Положенням про 
облікову політику Банку для інших кредитів. 
 
Банк відображав дебіторську заборгованість на кожну наступну після первісного визнання дату балансу  в сумі її 
вартості за вирахуванням резервів на відшкодування можливих втрат.  
 
Банк визнає зменшення корисності за кожною кредитною операцією (із розміщення вкладів (депозитів) та 
надання кредитів), якщо є об'єктивне свідчення зменшення  корисності фінансового активу внаслідок однієї або 
кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу, і така подія (або події) впливає на попередньо 
оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу, які можна достовірно оцінити.  
 
Зменшення корисності в бухгалтерському обліку відображається через формування резервів під знецінення 
фінансових активів.  
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З метою розрахунку резерву під знецінення кредитів Банк здійснює класифікацію кредитного портфеля за 
кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування 
позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. При 
розрахунку резерву за заборгованістю, що сформувалась за портфелем однорідних споживчих кредитів, 
забезпечення за цими кредитами до уваги не приймається. 
 
Банк здійснює формування резерву під знецінення на повний розмір чистого кредитного ризику за основним 
боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та 
іноземній валютах. 
 
Банк здійснює формування резерву для відшкодування можливих втрат у тій валюті, у якій враховується 
заборгованість. 
 
Банк здійснює розрахунок резерву протягом місяця, в якому здійснено кредитну операцію. Банк здійснює 
формування резерву щомісяця в повному обсязі незалежно від розміру доходів Банку, відповідно до сум 
заборгованості за кредитними операціями за станом на перше число місяця, наступного за звітним, 
дотримуючись встановленого Національним банком України строку для подання оборотно-сальдового балансу 
(щомісяця), за процедурою, встановленою внутрішнім Положенням про порядок формування резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями та нарахованими доходами. 
 
Використовується резерв  лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за 
кредитними операціями за основним боргом, яка визнана безнадійною і стягнення якої неможливе. 
Заборгованість за кредитом, визнана безнадійною до отримання, списується   за  рахунок сформованих резервів 
на підставі  рішення  Правління Банку. 
 
Списання кредитів без попереднього формування резервів у 2010 році не здійснювалось. 
 
Резерви під прострочені нараховані доходи за активними операціями Банк формує на всю суму прострочених 
понад 31 день нарахованих доходів, а також на всю суму нарахованих доходів та прострочених до 60 днів, якщо 
платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів або проценти за ним прострочені понад 60 днів. 
Формування резерву під прострочені нараховані доходи здійснюється щомісяця в розмірі фактичної 
заборгованості за нарахованими доходами за станом на перше число місяця, наступного за звітним.  Резерв за 
простроченими нарахованими доходами використовується лише для покриття заборгованості за нарахованими 
доходами, що визнані згідно з чинним законодавством безнадійними щодо отримання. Заборгованість за 
нарахованими доходами, визнана безнадійною до отримання, списується за  рахунок сформованих резервів на 
підставі  рішення  Правління Банку. 
 
Резерв під знецінення дебіторської заборгованості Банк формує щомісячно, виходячи зі стану дебіторської 
заборгованості. Для визначення розміру резерву щомісячно здійснюється інвентаризація дебіторської 
заборгованості та її класифікація за групами ризику. Формування резерву в 2010 році здійснювалося Банком згідно 
з відповідними нормативними документами НБУ та Положенням про  порядок обліку дебіторської 
заборгованості та формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат від неї у ПАТ ВТБ 
Банку. Резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості використовується лише для 
погашення дебіторської заборгованості, що була визнана безнадійною до отримання. Дебіторська заборгованість, 
визнана безнадійною до отримання, списується за  рахунок сформованих резервів на підставі  рішення  Правління 
Банку. 
 
Зобов’язання кредитного характеру в частині акредитивів та фінансових гарантій  розкриті в Примітці 
«Потенційні зобов’язання банку» до цієї фінансової звітності. 
 
Примітка 1.6. Цінні папери у портфелі банку на продаж 
У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та 
боргові цінні папери.  
 
На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються:  

– за справедливою вартістю;  
– за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності – акції та інші цінні 

папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;  
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– за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат 
на операції, пов’язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в 
портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;  

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

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. 
 
За справедливу вартість цінного папера, що внесений до біржового реєстру, береться вартість, що визначена за 
його котирувальною ціною покупця (ціною bid) за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних 
паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця. У разі 
відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного папера, який внесено до біржового 
реєстру, визначається за його останнім біржовим курсом, що визначений за результатами біржових торгів, які 
відбулися протягом останніх п’яти робочих днів звітного місяця.  
 
Балансова вартість цінних паперів, що придбані на первинному ринку, визначається за ціною їх придбання до 
отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, 
звіту про результати розміщення, внесення їх до лістингу та початку котирування на фондових біржах, але 
строком не більш ніж один рік. 
 
Цінні папери в портфелі Банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. 
Обов’язково на дату балансу результати переоцінки відображаються в складі інших сукупних прибутків / збитків 
Банку.  
 
За цінними паперами, справедлива вартість яких не може бути визначена за його котирувальною ціною та за 
якими є ризик цінного папера, резерв формується на суму перевищення балансової вартості цінного папера над 
сумою очікуваного відшкодування з урахуванням поточної ринкової ставки дохідності та ризику цінного папера.  
 
Для розрахунку суми очікуваного відшкодування за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим 
прибутком використовується значення ставки KIACR у відсотках річних.  
 
Для розрахунку суми очікуваного відшкодування за борговими цінними паперами значення ставки KIACR у 
відсотках річних трансформується в значення ставки KIACR у відсотках щоденних  
 
Цінні папери у портфелі банку на продаж переглядаються на зменшення корисності.  
 
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.  
 
Об’єктивними доказами, що свідчать про зменшення корисності цінних паперів, можуть бути відомості про: 

– фінансові труднощі емітента; 
– фактичне розірвання контракту внаслідок невиконання умов договору або прострочення виплати 

процентів чи основної суми; 
– високу ймовірність банкрутства; 
– реорганізацію емітента; 
– зникнення активного ринку для цих цінних паперів через фінансові труднощі емітента; 
– значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з  нефіксованим 

прибутком порівняно з їх собівартістю.  
 
Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок визнання зменшення їх корисності відображається в 
бухгалтерському обліку лише на суму, що не призводить до від’ємного значення їх вартості. Якщо балансова 
вартість таких цінних паперів досягає нуля, то в бухгалтерському обліку вони відображаються за нульовою 
вартістю до прийняття Банком рішення про їх списання. 
 
У разі наявності ризику цінного папера створюється резерв на суму накопиченої за таким цінним папером уцінки 
на дату розрахунку резерву.  
 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
13 

Під час розрахунку резерву за зазначеними цінними паперами Банк дотримується наступної послідовності дій:  
– визначається поточна справедлива вартість цінного папера, який внесено до біржового реєстру, за 

даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах; 
– здійснюється в разі потреби нарахування відсотків, амортизація дисконту/премії, нарахування дивідендів;  
– розраховується різниця між поточною справедливою вартістю і балансовою вартістю, скоригованою 

відповідно до нарахуваних відсотків, амортизації дисконту/премії, нарахуваних дивідендів та 
здійснюється переоцінка цінних паперів на величину такої різниці;  

– здійснюється перегляд усієї доступної інформації про цінний папір та його емітента з метою виявлення 
ризику цінного папера та робиться відповідний висновок про наявність чи відсутність ризику або про 
відновлення корисності цінного папера.  

 
Операцій с цінними паперами по договорам РЕПО не проводились. 
 
Примітка 1.7. Цінні папери у портфелі банку до погашення 
У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з 
платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери відносяться до 
портфеля до погашення, якщо Банк має намір та здатність утримувати їх до строку погашення з метою отримання 
відсоткового доходу.  
 
Придбані цінні папери у портфель до погашення первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському 
обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів. 
 
Цінні папери, що утримуються Банком до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою 
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка. 
 
Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелі до погашення амортизується протягом періоду з 
дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.  
 
Сума амортизації дисконту збільшує процентний доход, а сума амортизації премії  зменшує процентний доход за 
цінними паперами. 
 
Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на 
дату придбання є несуттєвою, тобто менша ніж 1% від суми номіналу. У такому разі вся сума дисконту (премії) 
збільшує (зменшує) процентні доходи. 
 
Примітка 1.8. Інвестиційна нерухомість 
Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана 
Банком як власником (або лізингоодержувачем за договором про фінансовий лізинг /оренду) з метою отримання 
лізингових (орендних) платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. 
 
До інвестиційної нерухомості належать об’єкти основних засобів, визначені за наступними критеріями:  

– земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій перспективі (не 
для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності);  

– земля, подальше використання якої на цей час не визначено;  
– 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). При цьому не менше 90 відсотків площ такої будівлі мають 
бути призначені для надання в лізинг (оренду).   

 
Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина будівлі, що класифікована, як об’єкт 
інвестиційної нерухомості.  
 
Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за 
первісною вартістю, яка 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. 
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Капітальні інвестиції на реконструкцію об’єкта інвестиційної нерухомості, який в довгостроковій перспективі 
використовуватиметься як інвестиційна нерухомість, збільшують його вартість. 
 
Після  первісного  визнання  облік інвестиційної нерухомості в Банку ведеться  за первісною вартістю 
(собівартістю) з урахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності. При цьому методі 
переоцінка необоротних активів не здійснюється. 
 
Переведення об’єкта нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості та з категорії інвестиційної нерухомості 
до інших Банк проводить лише в разі зміни способу його функціонального використання, що підтверджується 
такими подіями:  

– початком зайняття власником нерухомості – у разі переведення з інвестиційної нерухомості до 
нерухомості, зайнятої власником;  

– закінченням зайняття власником нерухомості – у разі переведення з нерухомості, зайнятої власником, до 
інвестиційної нерухомості;  

– завершенням будівництва або забудови – у разі переведення з нерухомості в процесі будівництва або 
забудови до інвестиційної нерухомості. 

 
Рішення щодо придбання, використання, переведення до іншої категорії нерухомості, передавання у фінансовий 
лізинг та продажу інвестиційної нерухомості приймає Правління Банку. 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року об‘єкти, класифіковані як інвестиційна нерухомість, в Банку відсутні. 
Протягом звітного року переведення об’єктів нерухомості до категорії інвестиційної та зворотнє переведення не 
здійснювалось.   
 
Примітка 1.9. Основні засоби 
Основні засоби Банку первісно визнаються за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов‘язані з 
придбанням, доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. Будівлі обліковуються за переоціненою 
(справедливою) вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 
корисності. 
 
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, 
реконструкція тощо). 
 
Витрати на поточний ремонт та утримання основних засобів відносяться на витрати по мірі їх здійснення і не 
впливають на балансову вартість основних засобів. 
 
Основні засоби первісною вартістю до однієї тисячі гривень включно відносяться до малоцінних необоротних 
активів. 
 
Амортизація основних засобів нараховується з першого числа місяця, наступного за звітним, у якому об’єкт 
основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється  з першого числа місяця, 
наступного за місяцем вибуття основного засобу.  
 
Амортизацію основних засобів (крім малоцінних необоротних активів) Банк нараховує із застосуванням 
прямолінійного методу. Для прямолінійного методу нарахування амортизації встановлюються терміни корисного 
використання. У разі збільшення вартості основних засобів термін корисного використання для нарахування 
амортизації визначається індивідуально у кожному конкретному випадку. Цей термін встановлюється комісією по 
введенню основних засобів та фіксується у відповідних актах. 
 
Строк корисного використання основних засобів встановлено в залежності від очікуваного періоду часу, протягом 
якого основні засоби будуть використовуватися банком або з їх використанням буде виконано очікуваний Банком 
обсяг послуг.  
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Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів, що діяли протягом звітного 2010 року: 
 
Найменування групи основних засобів Норма амортизації, 

% в рік 
Машини та обладнання до 9 
Транспортні засоби до 5 
Інструменти, прилади, інвентар(меблі) до 15 
Інші основні засоби до 10 
Джерела образотворчі (живопис) до 50 
Приміщення та будівлі до 40 

 
Амортизація нараховується на всі об‘єкти, які знаходяться на балансі Банку на перше число кожного звітного 
місяця. 
 
Строк корисного використання об‘єкта основних засобів аналізується в кінці кожного звітного року.   
 
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувалась в першому місяці використання 
об’єкта у розмірі 100 % його вартості. 
 
Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість необоротних активів рівняється нулю.  
 
З 01 січня 2009 року облік основних засобів групи «будинки, споруди та передавальні пристрої» ведеться за 
переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від зменшення корисності. Починаючи з 2009 року строк корисного використання основних засобів 
«будинки, будівлі та споруди» становить 40 років (у 2008році – 30 років). 
 
За станом на кінець дня 31 грудня 2010 року у відповідності до рішення Правління Банку від 31 грудня 2010 року 
№ 267 було здійснено переоцінку групи основних засобів «будинки, будівлі та споруди» та відображено у 
фінансовому обліку за методом: накопичена амортизація вираховується з первісної (переоціненої) вартості об’єкта 
основних засобів, а отримана на нетто-основі балансова вартість переоцінюється до його справедливої вартості. 
Загальна сума дооцінки по 57 інвентарним об’єктам склала 7 905 тис. грн. в т.ч.: по 35 об’єктам дооцінка склала 14 
367 тис. грн., по 22 об’єктам уцінка  - 6 462 тис. грн. 
 
Незалежну оцінку вартості групи основних засобів «будинки, будівлі та споруди» проводив суб’єкт оціночної 
діяльності Приватне підприємство «Бізнес Капітал» сертифікат №7074/08 від 20 травня 2008 року та Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Рента Груп» сертифікат №5688/07 від 20 квітня 2007 року. 
 
На кожну дату балансу Банк визнається зменшення корисності необоротних активів, якщо є свідчення можливої 
втрати економічної вигоди, а саме:  

– протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це очікувалося, 
внаслідок плину часу або використання;  

– відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об’єкта, пов’язані з 
негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх 
(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;  

– ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій збільшилися і це 
збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості 
використання активу;  

– моральне старіння або фізичне пошкодження об’єктів;  
– економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана.  

 
Активів, які надані під заставу зобов‘язань, станом на кінець дня 31 грудня 2010 року не було. 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року в балансі обліковується майно, яке перейшло у власність Банку, як 
заставодержателю , з метою подальшого продажу на суму 203 442  тис. грн.   
 
Майно, яке перейшло у власність Банку, як заставодержателю включаються до статті «Інші активи». 
   
Примітка 1.10. Нематеріальні активи  
Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються у балансі Банку за первісною вартістю, яка складається з 
ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають 
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відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням нематеріального активу та доведенням 
його до стану, придатного для використання за призначенням. 
 
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, суть якого полягає у тому, 
що сума щомісячної амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк їх корисного 
використання. 
 
Метод амортизації нематеріальних активів протягом звітного року не змінювався. 
 
Протягом звітного року переоцінка нематеріальних активів Банку не проводилась.  
 
Строк служби нематеріальних активів Банку встановлюється виходячи із строку їх корисного використання 
(розглядається в кожному окремому випадку), але не більше десяти років. 
 
Норми амортизації та строк корисного використання нематеріальних активів визначались постійно діючою 
комісією, призначеною наказом по Банку для здійснення операцій з введення в експлуатацію основних засобів та 
нематеріальних активів, в момент такого введення з урахуванням інтенсивності використання активу та тенденцій в 
галузі сучасних технологій. 
 
Примітка 1.11. Оперативний лізинг (оренда) 
Основні засоби, надані в оперативний лізинг (оренду) обліковуються та оцінюються в балансі Банку за тими ж 
критеріями, за якими оцінюються інші власні основні засоби Банку. 
 
Доходи за договорами щодо надання в оперативний лізинг (оренду) основних засобів нараховуються щомісячно, 
відповідно до укладених договорів, та відображаються у Звіті про фінансові результати у складі «інші операційні 
доходи», а також включені до примітки  «Інші операційні доходи».  
 
Примітка 1.12. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 
Банк класифікує необоротні активи як утримувані для продажу, якщо: 

– балансова вартість таких активів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного 
використання;  

– на дату прийняття рішення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такі 
умови: стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є високий ступінь 
імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації. 

 
Перед первісною класифікацією активів як утримуваних для продажу Банк здійснює оцінку справедливої вартості 
активів.  
 
Необоротні активи, що утримуються Банком для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку 
за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на 
продаж.  
 
Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.  
 
Банк визнає втрати від зменшення корисності в разі зниження справедливої вартості необоротних активів за 
вирахуванням витрат на продаж. 
 
У разі збільшення справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням витрат на продаж Банк визнає 
дохід, але в сумі, що не перевищує раніше накопичені втрати від зменшення корисності. 
 
Якщо під час оцінки активів, призначених для продажу, Банк не визнавав зменшення або відновлення їх 
корисності, то Банк визнає доходи або витрати в момент продажу таких активів (на дату припинення їх визнання).  
 
Необоротні активи, що не відповідають умовам, класифікації необоротних активів як утримувані для продажу 
Банк переводить до категорії необоротних активів, призначених для використання в процесі діяльності. 
 
При переведенні необоротних активів до категорії активів, що утримуються для використання в процесі діяльності 
здійснюється коригування їх балансової вартості з урахуванням сум накопиченої амортизації, втрат від зменшення 
корисності з одночасним визнанням такого коригування у звіті про фінансовий результат. 
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Примітка 1.13. Похідні фінансові інструменти 
Похідний інструмент (дериватив) – це фінансовий інструмент, який має всі три такі характеристики:  

– його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструменту, 
ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи 
індексу кредитоспроможності або подібної змінної;  

– не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих інвестицій менших, ніж ті, що 
були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну реакцію на зміни ринкових умов;  

– який погашається на майбутню дату. 
 
Похідні фінансові інструменти з метою відображення в бухгалтерському обліку класифікуються таким чином:  
а) похідні фінансові інструменти в торговому портфелі Банку (форвардні, ф’ючерсні, опціонні контракти, своп-
контракти);  
б) похідні фінансові інструменти, що призначені для обліку хеджування (в розрізі типів хеджування).  
 
Вимоги та зобов’язання за похідними фінансовими інструментами на дату операції обліковуються за 
позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим у контракті, вимоги дорівнюють зобов’язанням. 
Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, крім опціонів, на дату операції дорівнює нулю.  
 
На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти оцінюються за 
справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції.  
 
Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених 
ринках, визначається за їх ринковою вартістю.  
 
Якщо котирування ринкових цін на похідні фінансові інструменти є недоступним, Банк застосовує для 
визначення справедливої вартості такі методи:  

– посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;  
– аналіз дисконтова них грошових потоків;  
– інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості похідних фінансових 

інструментів.  
 
Переоцінка похідних фінансових інструментів, якими є біржові інструменти, здійснюється Банком за 
результатами кожного біржового дня (торговельної сесії) за визначеною біржею котирувальною (розрахунковою) 
ціною.  
 
Переоцінка похідних фінансових інструментів, якими є позабіржові інструменти, здійснюється Банком у разі 
зміни їх справедливої вартості.  
 
Примітка 1.14. Податок на прибуток 
У звітному 2010 році Банк продовжував сплату консолідованого податку на прибуток відповідно до Закону 
України «Про оподаткування прибутку підприємств», згідно якого ставка податку на прибуток у 2010 році не 
змінювалась та становила 25% оподатковуваного прибутку протягом всього року.  
 
Облік сум відстроченого податку на прибуток проводиться Банком для врахування впливу на фінансовий 
результат за звітний рік сум тимчасових різниць між податковими та обліковими оцінками активів та зобов’язань у 
вигляді відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, визначення яких здійснюється 
згідно вимог Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і 
відстрочених податкових активів та податкових зобов‘язань, затвердженої Постановою Правління НБУ від 17 
березня 2009 року № 140. 
 
Відстрочений податок за результатами виникнення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових 
зобов’язань визнається як вплив на фінансовий результат поточного року або на відповідні статті капіталу Банку 
аналогічно визнанню впливу зміни вартості відповідних активів та зобов’язань, які призвели до виникнення 
відстроченого податку. 
 
Інформація щодо відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань Банку, а також щодо 
узгодження різниць між витратами з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на ставку 
оподаткування, наведена у примітці «Витрати на податок на прибуток». 
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Сума відстроченого податкового зобов’язання була розрахована як сума податку на прибуток, що буде 
сплачуватись у майбутніх періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Загальна сума таких 
різниць склала 756 408 тис. грн., з яких відстрочені податкові зобов'язання - 189 102 тис. грн. 
 
Сума відстроченого податкового активу була розрахована як сума податку на прибуток, що підлягає 
відшкодуванню у наступних періодах внаслідок тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню. Загальна сума таких 
різниць склала 2 233 956 тис. грн., з яких відстрочений податковий актив – 558 489 тис. грн. Реалізація цих 
тимчасових різниць очікується у наступних звітних періодах, в залежності від строку відшкодування або 
погашення відповідних активів та зобов’язань.  
 
Сума не визнаного відстроченого податкового активу, пов’язаного з податковими збитками і невикористаними 
податковими пільгами, дорівнює нулю. 
 
Оскільки у звітному році в Банку не було діяльності, що припинена, відповідно, і сума витрат (доходу) з податку 
на прибуток, пов’язаних з прибутком (збитком) від такої діяльності, у звітному році не визначалась. 
 
Примітка 1.15. Власні акції, викуплені в акціонерів  
Власні акції Банку, що викуплені у акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання в установленому 
порядку обліковуються за номінальною вартістю.  
 
В 2010 році Банк не викуповував власні акції у акціонерів. 
 
Викуплені акції Банку, що були раніше викуплені в акціонерів, підлягають перепродажу послідуючим власникам 
або анулюванню в установленому чинним законодавством порядку. 
 
В 2010 році Банк здійснив продаж раніше викуплених акцій: 

– привілейовані іменні акції в бездокументарній формі в кількості 20 000 шт. 
– прості  іменні акції в бездокументарній формі в кількості 13 102 016 шт. 

 
Примітка 1.16. Доходи та витрати 
Правила обліку доходів і витрат Банку в звітному 2010 році базувались на принципах нарахування і відповідності. 
Статті доходів та витрат оцінювались на момент продажу активу або в міру надання послуг. Усі доходи і витрати 
Банку, що відносились до звітного періоду, відображались у цьому ж періоді, незалежно від того, коли були 
отримані або сплачені кошти.  
 
Витрати та доходи, пов‘язані з цими витратами, відображались у бухгалтерському обліку в той самий звітний 
період. 
 
Вказані принципи застосовувались за виконання таких умов: фінансовий результат операції міг бути точно 
оцінений, дохід або витрати відповідали виникненню реальної заборгованості, тобто є угода, що має юридичну 
силу, про надання (отримання) послуг, є документи, які підтверджують повне або часткове надання (отримання) 
послуг. 
 
У разі невиконання вищевказаних умов, принципи нарахування та відповідності застосовувались в межах 
принципу обережності, за яким неприпустима як переоцінка активів або доходів Банку, так і недооцінка 
зобов’язань та витрат Банку. Тобто, Банк враховував доходи від наданої послуги у розмірі витрат, пов`язаних з 
наданням такої послуги, якщо була впевненість в отриманні цих доходів. Якщо не було впевненості в отриманні 
доходів, враховувались тільки витрати (у вигляді резервів). Доходи за такими операціями обліковувались при їх 
фактичному отриманні (касовий метод). 
 
Усі витрати Банку, незалежно від джерел фінансування, відображались за рахунками витрат.  
 
Доходи і витрати, що виникали у результаті операцій, визначались договором між її учасниками або іншими 
документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України. 
 
Доходи і витрати Банку визнавались за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) Банку. 
Критерії визнання доходу і витрат застосовувались окремо до кожної операції Банку. Кожний вид доходу і витрат 
відображався в бухгалтерському обліку окремо.  
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Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами в 
іноземній валюті здійснювались в тій валюті, у якій обліковувався пов'язаний з ними фінансовий інструмент.  
 
Процентні і дисконтні доходи і витрати Банку визнаються у бухгалтерському обліку і Звіті про фінансові 
результати за методом ефективної ставки відсотка.  
 
При реалізації боргових цінних паперів, акцій реалізований прибуток чи збиток відображався як результат від 
торгівлі цінними паперами з портфеля на продаж та як результат реалізованих цінних паперів до погашення.  
Комісійні доходи (витрати) Банк отримував (сплачував) при зберіганні та розміщенні цінних паперів. 
 
Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод 
визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником 
зобов'язання визначались договором між Банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України, у тому 
числі нормативно-правових актів Національного банку України.  
 
Комісійні доходи (витрати) за одноразовими послугами (за здійснений обмін валют, за переказ коштів, зняття 
коштів з рахунку, за надання (отримання) консультацій, довідок тощо) визнавались Банком протягом 2010 року 
без відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти були отримані (сплачені) у звітному 
періоді, у якому послуги фактично надавались (отримувались).  
 
Комісійні доходи (витрати) за безперервними послугами (за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі 
електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти тощо) визнавались Банком 
щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображались в бухгалтерському 
обліку за принципом нарахування.  
  
Примітка 1.17. Іноземна валюта 
Активи та зобов’язання в іноземній валюті визнавались за офіційним курсом на дату складання звітності. Доходи 
та витрати в іноземній валюті визнавались за офіційним курсом на дату визнання таких доходів та витрат. 
 
Офіційні курси до іноземних валют, за якими відображені статті Балансу, були такими: 
 
Назва валюти Станом на 

31 грудня 2010 (грн.) 
Станом на 

31 грудня 2009 (грн.) 
Датські крони (100) 141,8375 153,8520 
Польські злоти (100)              266,6617 277,5556 
Японська їна (1000) 97,6824 86,5047 
Норвезька крона (100)           135,2237 137,5738 
Російський рубль (10)            2,6124 2,6402 
Швейцарський франк (100)   847,5461 769,5183 
Фунт стерлінгів (100) 1 229,1488 1 266,4705 
Долар США (100)                   796,1700 798,500 
Білоруський рубль (10)           0,0265 0,0279 
Євро (100)                               1 057,3138 1 144,8893 
Шведська крона (100)             117,3060 111,2050 
Канадський долар (100)          796,4699 761,2802 
Австралійський долар (100)   808,4057 713,9494 
Естонських крон (100) 67,5747 73,1718 
Литовських літів (100) 306,2192 331,5829 
Угорських форинтів (1000) 37,8966 42,0760 
Чеських крон (100) 41,8904 43,3670 
 
Результати переоцінки активів та зобов’язань відображаються у звіті про фінансові результати. 
 
Примітка 1.18. Банківські метали 
Банківські метали – золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб 
відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з 
дорогоцінних металів. 
 
Банківські метали, які обліковуються в балансі Банку на кінець дня 31 грудня 2010 – це запаси золота, що не є 
монетарним. 
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Банківські метали обліковуються за вагою в тройських унціях та їх вартістю у гривнях за офіційним курсом 
Національного банку України. 
 
Офіційні курси гривні до банківських металів, за якими банківські метали відображені у звітності:  
Золото (10 тройських унцій) – 112 379,40 грн. 
 
Банківські метали включаються до статті «Інші активи». 
 
Примітка 1.19. Взаємозалік активів та зобов‘язань 
Протягом звітного року взаємозаліку активів та зобов‘язань балансу не здійснювалося. 
 
Примітка 1.20. Звітність за сегментами 
В звітності за сегментами Банк виділяє наступні сегменти: 

− Корпоративний бізнес - послуги, надані юридичним особам, – корпоративним підприємствам та 
фізичним особам-підприємцям; 

− Роздрібний бізнес - послуги, надані клієнтам-фізичним особам; 
− Інвестиційна банківська діяльність – операції з фінансовими інститутами; операції з цінними паперами у 

портфелі Банку. 
 
Ціноутворення за міжсегментними операціями відбувається згідно з ринковими умовами та у відповідності до 
чинного законодавства та внутрішніх положень Банку. Вартість ресурсів відображається у формі альтернативних 
ринкових ставок (АРС). АРС -  ставка, за якою проводиться нарахування умовних процентних доходів і витрат за 
операціями умовного «продажу» і умовної «купівлі» ресурсів всередині Банку в рамках системи трансферного 
ціноутворення. 
 
Основою для розподілу фактичних доходів і витрат за сегментами є система управлінського обліку у Банку. Дохід 
сегмента – це дохід, отриманий від надання послуг клієнтам певного сегменту, який можна обґрунтовано віднести 
на цей сегмент. Витрати сегмента – це витрати, пов’язанні із наданням послуг клієнтам певного сегменту, які 
можна обґрунтовано віднести на цей сегмент. Результат сегменту визначається як дохід сегмента за вирахуванням 
витрат сегмента. 
 
Протягом звітного року у обліковій політиці сегментів не відбувалося суттєвих змін. Інформація, що надана за 
попередні періоди, не потребує перерахунку. 
 
Примітка 1.21. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок. 
Протягом звітного року Банк здійснив коригування нерозподіленого прибутку минулих років на початок звітного 
року у зв’язку із застосуванням в звітному році порядку припинення нарахування доходів за кредитними 
операціями Банку у фінансовому обліку з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника 
– суб’єкта господарювання (юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності) банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури згідно статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», а саме: 

− сторнував прострочені нараховані доходи (за попередні роки) за кредитами, які обліковувались за 
відповідними рахунками 2-го класу і були нараховані з дати прийняття господарським судом постанови 
про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, у кореспонденції з рахунком 5030 
«Нерозподілені прибутки минулих років» у сумі 7 377 098,58 гривень; 

− сторнував резерви під заборгованість за сторнованими простроченими нарахованими доходами за 
кредитами (за попередні роки), які обліковувалися за балансовим рахунком 2400 «Резерви під кредити, що 
надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі», у кореспонденції з рахунком 5030 
«Нерозподілені прибутки минулих років» у сумі 7 377 098,58  гривень.   

 
Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року в Україні діяло 176 банків. З них на 17 найбільших банків припадає 
близько двох третин активів банківської системи. 
 
В 2010 році банківська система та економіка країни проходили процес стабілізації після шокової дії кризи 2009 
року. Реальний сектор економіки пройшов цей етап швидше, аніж банківська система.  
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На діяльність банківської системи в 2010 році негативний вплив здійснювали проблемні активи, переважна 
більшість яких сформувалась у 2009 році, та невідповідність стану потенційних позичальників за новими 
кредитами вимогам банків,  
 
Перший чинник вимагав від банків активно формувати резерви та боротись за стабілізацію якості існуючого 
кредитного портфелю. Другий чинник призводив до накопичення значних запасів високоліквідних активів, які 
банки не мали змоги розмістити за ринковими ставками. 
 
Проблемна заборгованість в складі кредитного портфеля банків в 2010 році зросла з 9,4% до 11,2%, покриття 
кредитів сформованими по кредитам резервами збільшилось з 13,3% до 15,0%. 
 
В умовах обмежених умов для розширення активних операцій єдиними напрямами зростання кредитно-
інвестиційного портфеля банків було кредитування суб‘єктів господарювання у національній валюті та 
нарощування портфеля цінних паперів. 
 
Якщо у попередньому році банківська система страждала від відпливу ресурсів, у 2010 році повернення довіри 
населення до банківської системи, початок зростання економіки та стабілізація міжнародних фінансових ринків 
призвели до перевищення пропозиції ресурсів над попитом на них банків. Як наслідок, процентні ставки 
залучення ресурсів клієнтів у 2010 році знизились порівняно з попереднім роком на 2,4 п.п. та склали 9,4%. 
 
Необхідність формування значних резервів вимагали від акціонерів банків збільшення їх статутного капіталу, 
обсяг якого за минулий рік зріс в 1,2 рази.  
 
В умовах необхідності формування резервів висока чиста процентна маржа на рівні 5,79% та економія 
адміністративних витрат не дозволили банкам отримати чистий прибуток, однак чисті збитки порівняно з 
попереднім роком зменшились втричі і склали 13,0 млрд. грн.. Очікується, що у 2011 році банківська система 
отримає позитивний фінансовий результат. 
 
Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують 
контекст, у якому слід читати стандарти 
 
Бухгалтерський облік в Банку ведеться відповідно до основних вимог Національного банку України, національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які  ґрунтуються на основних вимогах Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (далі МСФЗ), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності, а також 
організацію системи управління ризиками. 
 
Протягом 2010 року набули чинності та стали обов’язковими такі змінені МСФЗ та нові інтерпретації IFRIC (далі 
– зміни до МСФЗ): МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» (переглянутий 
у січні 2008 року), МСБО (IAS) 27 «Консолідована і окрема фінансова звітність» (переглянутий у січні 2008 року), 
Поправки до МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» – «Об'єкти хеджування», Інтерпретація 
IFRIC 17 «Розподіл негрошових активів між власниками»; удосконалення МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні 
активи, призначені для продажу, і припинена діяльність», МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти», МСБО (IAS) 7 
«Звіт про рух грошових коштів». 
 
Протягом 2010 року прийняті, але ще не набули чинності, такі МСФЗ та інтерпретації IFRIC (далі – нові МСФЗ): 
МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» (нова редакція), поправки до МСБО 32 (IAS 32) 
«Фінансові інструменти: Подання інформації – Класифікація випусків прав на додаткові акції для розподілу серед 
існуючих акціонерів», МСФЗ 9 (IFRS 9) «Фінансові інструменти», Інтерпретація IFRIC 19 «Погашення фінансових 
зобов’язань дольовими інструментами»; удосконалення МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу: оцінка не 
контрольних часток участі», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО (IAS) 34 
«Проміжна фінансова звітність». 
 
Інформація щодо змін до МСФЗ та нових МСФЗ розміщена на веб-сайті Ради з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку http://www.iasb.org/. 
 
Протягом року та під час складання фінансової звітності Банк використовував всі нові та переглянуті стандарти і 
тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, лише за умови 
відображення нових та змінених вимог МСФЗ у нормативно-правових актах Національного банку України. Ці 
переглянуті і нові стандарти і тлумачення не мали впливу на фінансовий стан та результати діяльності Банку. 

http://www.iasb.org/
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти  

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 
1  Готівкові кошти  941 668 711 963 

2  
Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових 
резервів)  276 700 589 521 

3  
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку 
України   380 054 245 210 

4  Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» у банках:  478 873 1 476 047 
4.1  України  2 410 4 527 
4.2  Інших країн  476 463 1 471 520 
5  Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців  - - 
6 Резерв під знецінення коштів в інших банках  (1 356) (16 755) 
7 Усього грошових коштів та їх еквівалентів  2 075 939 3 005 986 

 
Операцій с цінними паперами  по договорам РЕПО не проводились.  
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року нараховані не отримані доходи за коштами на вимогу в Національному 
банку України – 377 тис. грн.  
 
До розрахунку звіту «Рух грошових коштів» кошти обов’язкових резервів та резерви під знецінення коштів в 
інших банках не включаються. 
 
Дані таблиці 4.1 (рядок 7) використовуються для заповнення рядку 1 Балансу.   
 
Залишки грошових коштів та їх еквіваленти без врахування резерву під знецінення коштів в інших банків та 
коштів обов’язкових резервів (як вказано вище) використовуються для заповнення рядку 39 Звіту про рух 
грошових коштів. 
 
Таблиця 4.2. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках 

 (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 
1  Резерв під знецінення за станом на 1 січня 16 755 11 203 
2  Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року (15 399) 5 552 
3 Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня 1 356 16 755 

  
 
Примітка 5. Кошти в інших банках 

 
Таблиця 5.1. Кошти в інших банках 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 
1  Кредити, надані іншим банкам:  259 634 241 004 

1.1  Короткострокові  259 634 241 004 
2  Резерв під знецінення коштів в інших банках  (3 001) (2 036) 
3  Усього коштів у банках за мінусом резервів  256 633 238 968 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року нараховані не отриманні доходи за кредитами, що надані іншим банкам 
– 188 тис. грн. 
 
Дані таблиці 5.1 (рядок 3) використовуються для заповнення рядку 2 Балансу. Перехресно дані примітки 5 
відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
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Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Кредити Усього 
1 2 3 4 
1  Поточні і незнецінені:  259 634 259 634 

1.3  З рейтингом від А- до А+  99 993 99 993 
1.4  З рейтингом нижче А-  159 641 159 641 
2 Усього кредитів поточних і незнецінених  259 634 259 634 
3  Резерв під знецінення коштів в інших банках  (3 001) (3 001) 
4  Усього коштів в інших банках за мінусом резервів  256 633 256 633 

 
Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Кредити Усього 

1 2 3 4 
1  Поточні і незнецінені:  241 004 241 004 

1.1  З рейтингом нижче А-  241 004 241 004 
2 Усього кредитів поточних і незнецінених  241 004 241 004 
3  Резерв під знецінення коштів в інших банках  (2 036) (2 036) 
4  Усього коштів в інших банках за мінусом резервів  238 968 238 968 

 
Таблиця 5.4. Аналіз зміни резерву  під знецінення коштів в інших банках 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 
1  Резерв під знецінення за станом на 1 січня  2 036 3 226 
2 Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року 965 (1 190) 
3  Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня  3 001 2 036 

 
Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 
 
Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 
1 Кредити юридичним особам  27 204 339 22 768 711 
2 Кредити фізичним особам - підприємцям  212 273 262 886 
3 Іпотечні кредити фізичних осіб  932 344 929 627 
4 Споживчі кредити фізичним особам  2 170 344 2 248 825 
5 Резерв під знецінення кредитів  (5 565 163) (3 431 160) 
6 Усього кредитів за мінусом резервів  24 954 137 22 778 889  

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. нараховані не отриманні доходи за кредитами клієнтів 1 986 055 тис. грн. 
Операції с цінними паперами по договорам РЕПО не проводилося. 
 
Дані таблиці 6.1 (рядок 4) використовуються для заповнення рядку 3 Балансу. Перехресно дані примітки 6 
відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
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Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Кредити 
юридичним 
особам  

Кредити фізичним 
особам -підприємцям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб  

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам  Усього  

1  2  3 4 5 6 7 
1 Залишок за станом на 1 січня  2 305 553 64 170 440 664 620 773 3 431 160 

2 
(Збільшення)/зменшення резерву під 
знецінення протягом року 2 168 265 26 439 (7 534) 216 325 2 403 495 

3 Списання безнадійної заборгованості (145 129) (8 018) (14 860) (101 485) (269 492) 
4 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня  4 328 689 82 591 418 270 735 613 5 565 163 

 
Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній 2009 рік  

                                                                                                                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Кредити 
юридичним 
особам  

Кредити фізичним 
особам - підприємцям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 
осіб  

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам  Усього  

1 2  3 4 5 6 7 
1 Залишок за станом на 1 січня  601 009 6 820 103 398 91 815 803 042 

2 
Збільшення резерву під знецінення протягом 
року 1 704 544 57 350 337 266 528 958 2 628 118 

3 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня  2 305 553 64 170 440 664 620 773  3 431 160 
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Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 
 (тис. грн.) 

Рядок  Вид економічної діяльності  
2010 рік  2009 рік  

сума  %  сума  %  
1  2  3  4  5  6  
1  Виробництво  6 537 111 22% 5 087 589 20% 
2  Нерухомість  4 655 084 15% 4 345 974 17% 
3  Торгівля  7 999 716 26% 7 710 650 29% 
4  Сільське господарство  376 924 1% 292 670 1% 
5  Кредити, що надані фізичним особам  3 102 688 10% 3 178 452 12% 
6  Інші  7 847 777 26% 5 594 714 21% 
7  Усього:  30 519 300 100% 26 210 049 100% 

 
Рядок Розшифровка рядка 6 «Інші», тис. грн. 2010 рік 2009 рік 

6.1 Нерезиденти 237 283 712 828 
6.2 Лісове господарство та пов’язанi з ним послуги 430 393 

6.3 
Рибальство, рибництво та пов’язанi з ними 
послуги - 753 

6.4 Добування вугілля, лiгнiту i торфу 17 032 20 018 
6.5 Добування вуглеводів та пов’язані з ним послуги 403 003 - 
6.6 Видобування металевих руд 98 330 87 731 
6.7 Iншi галузі добувної промисловості 63 109 65 009 

6.8 
Оброблення деревини та виробництво виробів 
з деревини, крім меблів 19 690 14 702 

6.9 
Видавнича та полiграфiчна діяльність, 
тиражування записаних носіїв в інформації 1 230 1 847 

6.10 Оброблення вiдходiв 432 840 178 410 
6.11 Збирання, очищення та розподілення води 324 219 
6.12 Діяльність готелів та ресторанів 1 258 851 1 297 866 
6.13 Діяльність наземного транспорту 2 521 872 1 104 813 
6.14 Діяльність водного транспорту - 3 325 
6.15 Діяльність авіаційного транспорту 24 458 27 118 

6.16 
Додаткові транспортні послуги та допоміжні 
операції 792 326 537 212 

6.17 Діяльність пошти та зв’язку 4 436 4 447 
6.18 Грошове та фінансове посередництво 6 411 1 913 
6.19 Страхування 195 262 

6.20 
Допоміжні послуги у сфері фінансового 
посередництва та страхування 23 985 10 

6.21 

Оренда машин та устаткування; прокат 
побутових виробів і предметів особистого 
вжитку 114 886 103 280 

6.22 Дiяльнiсть у сфері iнформатизацiї 612 388 
6.23 Дослідження та розробки 140 951 665 008 

6.24 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського 
обліку, інжинірингу; надання послуг 
підприємцям 1 143 582 575 427 

6.25 
Охорона здоров’я та надання соцiальної 
допомоги 126 117 17 956 

6.26 
Санітарні послуги, прибирання сміття та 
знищення вiдходiв 1 111 1 751 

6.27 
Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, 
відпочинку та розваг 117 009 107 008 

6.28 Надання індивiдуальних послуг 297 704 65 020 
6 Всього 7 847 777 5 594 714 
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Таблиця 6.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Кредити юридичним 

особам  

Кредити 
фізичним особам  
підприємцям  

Іпотечні кредити 
фізичних осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним особам  Усього  
1  2  3 4 5 6 7 
1  Незабезпечені кредити  2 520 319 1 787 39 917 373 436 2 935 460 
2  Кредити, що забезпечені:  24 684 019 210 486 892 427 1 796 908 27 583 840 

2.1  Гарантіями і поручительствами  844 461 30 260 136 501 421 557 1 432 780 

2.2  
Заставою, 23 839 558 180 226 755 926 1 375 351 26 151 060 
у тому числі:       

2.2.1  Нерухоме майно житлового призначення  400 291 30 529 529 870 332 575 1 293 265 
2.2.2  Інше нерухоме майно  13 938 543 144 000 163 475 984 659 15 230 678 
2.2.3  Цінні папери  43 767  - - 21 43 787 
2.2.4  Грошові депозити  628 343 2 265 - 29 921 660 529 
2.2.5  Інше майно  8 828 613 3 431 62 580 28 176 8 922 801 

3  Усього кредитів та заборгованості клієнтів  27 204 339 212 273 932 344 2 170 344 30 519 300 
 
Таблиця 6.6. Інформація стосовно застави, що отримана як забезпечення кредиту, за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Кредити юридичним 

особам  

Кредити 
фізичним особам 
підприємцям  

Іпотечні кредити 
фізичних осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним особам  Усього  
1  2  3 4 5 6 7 
1  Незабезпечені кредити  1 039 068 1 313 1 721 129 906 1 172 008 
2  Кредити, що забезпечені:  21 729 643 261 573 927 906 2 118 919 25 038 041 

2.1  Гарантіями і поручительствами  11 291 24 2 991 42 625 56 931 
2.2  Заставою,      

  у тому числі:  21 718 352 261 549 924 915 2 076 294 24 981 110 
2.2.1  Нерухоме майно житлового призначення  795 341 93 769 842 861 524 276 2 256 247 
2.2.2  Інше нерухоме майно  17 968 494 135 991 76 405 1 047 425 19 228 315 
2.2.3  Цінні папери  2 898 - - - 2 898 
2.2.4  Грошові депозити  758 323 4 177 - 4 360 766 860 
2.2.5  Інше майно  1 809 912 27 612 - 499 640 2 337 164 
2.2.6 Майнові права 383 384 - 5 649 593 389 626 

3  Усього кредитів та заборгованості клієнтів  22 768 711 262 886 929 627 2 248 825 26 210 049 
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Таблиця 6.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Кредити юридичним 

особам  

Кредити 
фізичним особам  
підприємцям  

Іпотечні кредити 
фізичних осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним особам  Усього  
1  2  3 4 5 6 7 
1  Поточні та незнецінені:  9 077 697 49 002 301 309 673 659 10 101 667 

1.1 
Великі позичальники з кредитною історією 
більше 2 років 2 732 100 - - - 2 732 100 

1.2 Нові великі позичальники  4 109 655 - - - 4 109 655 
1.3  Кредити середнім компаніям  2 048 533 - - - 2 048 533 
1.4  Кредити малим компаніям  187 409 49 002 - - 236 411 
1.5 Кредити фізичних осіб - - 301 309 673 659 974 968 

2  
Кредити, умови яких протягом року були 
переглянуті  9 864 945 6 192 39 998 430 913 10 342 048 

3  Усього кредитів поточних та незнецінених:  18 942 642 55 194 341 307 1 104 572 20 443 715 
4  Прострочені, але незнецінені:  3 045 583 5 618 65 604 198 392 3 315 197 

4.1  Із затримкою платежу до 31 днів  522 326 3 060 54 552 79 521 659 459 
4.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  838 928 1 345 5 114 18 426 863 813 
4.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  1 239 449 684 2 248 48 947 1 291 328 
4.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  414 727 529 1 775 5 625 422 656 
4.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  30 153 - 1 915 45 873 77 941 

5  
Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній 
основі:  5 216 114 151 461 525 433 867 380 6 760 388 

5.1  Із затримкою платежу до 31 днів  37 459 12 018 9 833 38 370 97 680 
5.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  248 414 482 4 133 32 638 285 667 
5.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  196 633 3 933 10 597 28 425 239 588 
5.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  188 303 9 462 20 419 55 709 273 893 
5.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  4 545 305 125 566 480 451 712 238 5 863 560 
6  Резерв під знецінення за кредитами  (4 328 689) (82 591) (418 270) (735 613) (5 565 163) 
7  Усього кредитів  22 875 650 129 682 514 074 1 434 731 24 954 137 
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Таблиця 6.8. Аналіз кредитної якості кредитів за попередній 2009 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Кредити юридичним 

особам  

Кредити 
фізичним особам 
підприємцям  

Іпотечні кредити 
фізичних осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним особам  Усього  
1  2  3 4 5 6 7 
1  Поточні та незнецінені:  6 150 625 46 708 262 941 582 203 7 042 477 

1.1 
Великі позичальники з кредитною історією 
більше 2 років 1 767 127 - - - 1 767 127 

1.2  Нові великі позичальники  2 963 859 - - - 2 963 859 
1.3  Кредити середнім компаніям  1 285 234 - - - 1 285 234 
1.4  Кредити малим компаніям  134 405 46 708 - - 181 113 
1.5 Кредити фізичних осіб - - 262 941 582 203 845 144 

2 
Кредити, умови яких протягом року були 
переглянуті 11 589 451 42 036 138 034 670 399 12 439 920 

3  Усього кредитів поточних та незнецінених:  17 740 076 88 744 400 975 1 252 602 19 482 397 
4  Прострочені, але незнецінені:  809 959 16 308 42 512 225 194 1 093 973 

4.1  Із затримкою платежу до 31 днів  379 452 7 426 40 590 182 460 609 928 
4.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  202 343 4 553 1 922 18 899 227 717 
4.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 55 775 - - 6 658 62 433 
4.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 172 389 168 - 16 981 189 538 
4.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - 4 161 - 196 4 357 

5  
Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній 
основі:  4 218 676 157 834 486 140 771 029 5 633 679 

5.1  Із затримкою платежу до 31 днів  1 088 - 1 022 10 059 12 169 
5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  198 820 2 029 6 008 58 453 265 310 
5.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  740 519 2 579 11 591 34 451 789 140 
5.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  2 017 974 19 492 238 875 213 183 2 489 524 
5.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  1 260 275 133 734 228 644 454 883 2 077 536 
6  Резерв під знецінення за кредитами  (2 305 553) (64 170) (440 664) (620 773) (3 431 160) 
7  Усього кредитів  20 463 158 198 716 488 963  1 628 052 22 778 889 
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Таблиця 6.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 
індивідуальній основі, за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Кредити 

юридичним особам  

Кредити 
фізичним особам 
підприємцям  

Іпотечні кредити 
фізичних осіб  

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам  Усього  

1  2  3 4 5 6 7 

1  
Справедлива вартість забезпечення за 
простроченими, але незнеціненими кредитами:  5 898 294 8 714 90 956 295 864 6 293 828 

1.1  Нерухоме майно житлового призначення  202 225 2 774 82 058 91 074 378 131 
1.2  Інше нерухоме майно  2 755 367 3 250 7 641 141 624 2 907 882 
1.3  Грошові депозити  250 399 - - 20 250 419 
1.4  Інше майно  927 072 2 690 180 60 607 990 549 
1.5 Майнові права 1 763 231 - 1 077 2 539 1 766 847 

2  
Справедлива вартість забезпечення за знеціненими 
кредитами, які оцінені на індивідуальній основі  15 901 886 264 458 560 765 1 140 862 17 867 971 

2.1  Нерухоме майно житлового призначення  132 117 21 407 303 191 250 244 706 959 
2.2  Інше нерухоме майно  4 658 574 213 815 190 138 696 636 5 759 163 
2.3  Цінні папери  293 314 - - 21 293 335 
2.4  Грошові депозити  10 - - 153 163 
2.5  Інше майно  2 936 165 26 374 63 862 187 887 3 214 288 
2.6 Майнові права 7 881 706 2 862 3 574 5 921 7 894 063 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
30 

Таблиця 6.10. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами та знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній 
основі, за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Кредити юридичним 

особам  

Кредити 
фізичним особам 
підприємцям  

Іпотечні кредити 
фізичних осіб  

Споживчі 
кредити 
фізичним 
особам  Усього  

1  2  3 4 5 6 7 

1 
Справедлива вартість забезпечення за 
простроченими, але незнеціненими кредитами:  1 534 727 34 367 51 222 332 254 1 952 570 

1.1 Нерухоме майно житлового призначення  25 520 3 777 43 669 71 376 144 342 
1.2 Інше нерухоме майно  908 450 17 518 7 553 187 163 1 120 684 
1.3 Цінні папери 1 653  - - - 1 653 
1.4 Грошові депозити  55 895 - - 229 56 124 
1.5 Інше майно  283 173 13 072 - 71 907 368 152 
1.6 Майнові права 260 036 - - 1 579 261 615 

2 

Справедлива вартість забезпечення за 
знеціненими кредитами, які оцінені на 
індивідуальній основі  13 649 995 274 106 493 829 1 047 504 15 465 434 

2.1 Нерухоме майно житлового призначення  114 480 23 559 298 908 225 671 662 618 
2.2 Інше нерухоме майно  3 595 354 221 417 159 005 621 110 4 596 886 
2.3 Цінні папери 8 335 - - - 8 335 
2.4 Грошові депозити  - - - 641 641 
2.5 Інше майно  2 732 583 26 647 32 901 198 566 2 990 697 
2.6 Майнові права 7 199 243 2 483 3 015 1 516 7 206 257 

           
Методи визначення справедливої вартості забезпечення 
 
Банк визнає справедливою вартістю ту вартість, за якою він оцінює забезпечення при наданні згоди на його прийняття (у разі, якщо забезпеченням є застава - заставну 
вартість). 
 
Забезпечення обліковується за вартістю, за якою, на думку оцінювача, його можна обміняти в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонам, із 
врахуванням витрат на здійснення такої операції. Розрахунок величини вартості забезпечення здійснюється шляхом дисконтуванння, з урахуванням рівня ліквідності,  ринкової 
вартість забезпечення. Ринкова вартість забезпечення визначається фахівцями підрозділів Банку з питань оцінки застави, а у разі необхідності та на вимогу Банку, незалежним 
експертом згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 № 2658-ІІІ. Коефіцієнти ліквідності для 
визначення вартості глибини дисконтування запропонованого забезпечення затверджуються внутрішніми нормативними документами Банку. 
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Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 
Таблиця 7.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж  

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 
1  Боргові цінні папери:  2 151 543 340 271 
1.1 Державні облігації 1 320 097 272 484 
1.2 Облігації підприємств  831 275 67 616 
1.3  Векселя  171 171 

2  
Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 
прибутком:  568 405 2 652 

2.1 
Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених 
котирувань цінних паперів на фондових біржах 565 693 - 

2.2 
За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 
визначити неможливо)  2 712 2 652 

3  
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  (11 267) (7 043) 

4  Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів  2 708 681 335 880 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. нараховані не отриманні доходи за цінними паперами у портфелі банку на 
продаж 41 163 тис. грн. 
 
Дані таблиці 7.1 (рядок 4) використовуються для заповнення рядку 4 Балансу 
 
Перехресно дані примітки 7 відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими 
ризиками». 
 
Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний 
2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Державні 
облігації 

Облігації 
підприємств  Векселя  Усього  

1  2  3 4 5 6 
1  Поточні та незнецінені:  1 320 097 822 432 - 2 142 529 
1.1 Державні установи та підприємства 1 320 097 815 538 - 2 135 635 
1.2 Малі підприємства - 6 894 - 6 894 
2  Усього поточних та незнецінених 1 320 097 822 432 - 2 142 529 

3  
Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені 
на індивідуальній основі:  - 8 843 171 9 014 

3.1 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  - 4 224 - 4 224 

3.2 
Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 
днів  - 4 619 171 4 790 

4  
Резерв під знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  - (8 843) (171) (9 014) 

5  

Усього боргових цінних паперів у 
портфелі банку на продаж за мінусом 
резервів  1 320 097 822 432 - 2 142 529 
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Таблиця 7.2.1 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 
попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Державні 
облігації 

Облігації 
підприємств  Векселя  Усього  

1  2  3 4 5 6 
1  Поточні та незнецінені:  272 484 62 997 - 335 481 
1.1 Державні установи та підприємства 272 484 16 744 - 289 228 
1.2 Середні підприємства - 46 253 - 46 253 
2  Усього поточних та незнецінених 272 484 62 997 - 335 481 

3  
Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені на 
індивідуальній основі:  - 4 619 171 4 790 

3.1  Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів  - 4 619 171  4 790 

4  
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж  - (4 619) (171) (4 790) 

5  
Усього боргових цінних паперів у портфелі 
банку на продаж за мінусом резервів  272 484 62 997 - 335 481 

 
Таблиця 7.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3 4 
1  Балансова вартість на 1 січня  335 880 113 462 

2  
Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої 
вартості  24 493 7 

3  Нараховані процентні доходи  (150 831) (16 626) 
4  Проценти отримані  201 999 15 405 
5  Придбання цінних паперів  47 641 989 583 649 
6  Реалізація цінних паперів на продаж  (45 344 849) (360 017) 
7  Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня  2 708 681 335 880 

 
Таблиця 7.4. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж 

(тис. грн.) 

Рядок  Назва компанії  Вид діяльності  
Країна 
реєстрації  

Справедлива вартість  
2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  5  6  

1  ВАТ «Міжрегіональний фондовий 
союз» 

Управління 
фінансовими 
ринками 

Україна 330 330 

2  ЗАТ «Українська фондова біржа» 
Надання інших 
індивідуальних 
послуг 

Україна 19 19 

3 ЗАТ «Мрія-Авто» Оренда 
автомобілів Україна 0 0 

4 ЗАТ «Київська кондитерська 
фабрика ім. К.Маркса» 

Виробництво 
сухарів, печива, 
пирогів і тістечок 
тривалого 
зберігання 

Україна 0 0 

5 ВАТ «Київська міжнародна фондова 
біржа» 

Надання інших 
індивідуальних 
послуг 

Україна 0 0 

6 ЗАТ «Перше всеукраїнське бюро 
кредитних історій» 

Надання інших 
індивідуальних 
послуг 

Україна 50 50 

7 АТ «АГРОФОСФАТ» 

Інша діяльність 
пов’язана з 
інформаційно-
обчислювальним 
обслуговуванням 

Україна 19 305 0 

8 ТОВ «КУА» Фінансовий Актив» 
ЗДПІФ «Гарантійні інвестиції» 

Інші фінансове 
посередництво Україна 30 120 0 
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Рядок  Назва компанії  Вид діяльності  
Країна 
реєстрації  

Справедлива вартість  
2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  5  6  

9 ТОВ «КУА» Фінансовий Актив» 
ЗДПІФ «Розумний капітал» 

Інші фінансове 
посередництво Україна 30 120 0 

10 ВАТ «Фондова біржа ПФТС» 
Біржові операції 
з фондовими 
цінностями 

Україна 60 0 

11 ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» Інші фінансове 
посередництво Україна 84 621 0 

12 ВАТ «ГРАНІТНІ БУДІВЕЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ» 

Інші фінансове 
посередництво Україна 65 299 0 

13 ВАТ «Гранітна Індустрія України» 
Біржові операції 
з фондовими 
цінностями 

Україна 35 724 0 

14 ПАТ «ДІКІФ»СОЦІНВЕСТ-
ГАРАНТ» 

Біржові операції 
з фондовими 
цінностями 

Україна 24 975 0 

15 
ВАТ «Науково-виробниче 
об’єднання «Крнструкційні 
матеріали» 

Виробництво 
будівельних 
конструкцій 

Україна 37 699 0 

16 ТОВ «КУА» Премьер Ессет 
Менеджмент» 

Інша допоміжна 
діяльність у 
сфері 
фінансового 
посередництва 

Україна 99 000 0 

17 ВАТ «Експо Нафта Продукт» Інше фінансове 
посередництво Україна 64 356 0 

18 ТОВ «КУА» Холдинг Груп» Інше фінансове 
посередництво Україна 38 330 0 

19 ПАТ «ХІММЕТ» Інші види 
оптової торгівлі Україна 36 144  

20 Усього      566 152 399 
 
Банк не має цінних паперів, які були використані, як застава або для операцій репо, за станом на кінець дня 
31 грудня 2010 року. 
 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
34 

Примітка 8. Основні засоби 
 
Таблиця 8.1. Основні засоби 

(тис. грн.) 

Рядо
к  Найменування статті  

Земельн
і 

ділянки  

Будівлі, 
споруди та 
передаваль
ні пристрої  

Машин
и та 

обладна
ння  

Транспор-
тні 

засоби  

Інструмент
и, прилади, 
інвентар 
(меблі)  

Інші 
основні 
засоби  

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи  

Незавершен
і капітальні 
вкладення в 
основні 
засоби та 
нематеріаль
ні активи  

Нематеріаль
ні активи  Усього  

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

1  

Балансова вартість на 
початок попереднього 
року:  5 212 466 369 117 356 18 558 58 847 14 578 70 464 126 467 7 813  885 664 

1.1  
Первісна (переоцінена) 
вартість  5 212 466 846 150 603 28 602 68 789 16 973 106 092 126 467 12 476 982 060 

1.2  
Знос на початок 
попереднього року  - (477) (33 247) (10 044) (9 942) (2 395) (35 628) - (4 663) (96 396) 

2 Надходження  - 123 4 328 341 2 268 385 614 59 383 372 67 814 

3 

Поліпшення основних 
засобів та вдосконалення 
нематеріальних активів  - 17 188 28 103 2 888 4 679 2 005 13 241 - 11 002 79 106 

4 Передавання (48) (3) (148) (34) (386) (73) (1 899) (79 106) (5) (81 702) 

4.1 
Переведення до активів 
групи вибуття (48) - - (3) (23) (3) - - - (77) 

4.2 Вибуття - (3) (148) (31) (363) (70) (1 899) (79 106) (5) (81 625) 

5 
Амортизаційні 
відрахування  - (12 768) (31 389) (5 373) (8 304) (2 081) (26 832) - (5 168) (91 915) 

6 Переоцінка - 22 300 - - - - - - - 22 300 

6.1 
Переоцінка первісної 
вартості - 22 300 - - - - - - - 22 300 

7 Інше  - (69) 4 131 - 4 985 (6 709) 28 (300) 1 2 067 

8 

Балансова вартість на 
кінець попереднього 
року (на початок звітного 
року):  5 164 493 140 122 381 16 380 62 089 8 105 55 616 106 444 14 015 883 334 

8.1 
Первісна (переоцінена) 
вартість  5 164 493 267 186 218 31 470 79 040 10 743 113 570 106 444 23 355 1 049 271 

8.2 Знос на кінець - (127) (63 837) (15 090) (16 951) (2 638) (57 954) - (9 340) (165 937) 
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Рядо
к  Найменування статті  

Земельн
і 

ділянки  

Будівлі, 
споруди та 
передаваль
ні пристрої  

Машин
и та 

обладна
ння  

Транспор-
тні 

засоби  

Інструмент
и, прилади, 
інвентар 
(меблі)  

Інші 
основні 
засоби  

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи  

Незавершен
і капітальні 
вкладення в 
основні 
засоби та 
нематеріаль
ні активи  

Нематеріаль
ні активи  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
попереднього року (на 
початок звітного року)  

9 Надходження  - 14 077 12 496 791 4 199 546 371  136 718 65 169 263 

10 

Поліпшення основних 
засобів та вдосконалення 
нематеріальних активів  - 70 173 29 768 2 825 3 222 5 213 17 763 - 24 762 153 726 

11 Передавання  - (555) (32) (6) (90) (3) (5 493) (153 726) (40) (159 945) 

11.1 
Переведення до активів 
групи вибуття  - (555) - (6) - - - - - (561) 

11.2 Вибуття  - - (32) - (90) (3) (5 493) (153 726) (40) (159 384) 

12 
Амортизаційні 
відрахування  - (14 197) (38 179) (5 814) (9 203) (1 819) (19 559) - (7 287) (96 058) 

13 Переоцінка  - 7 905 - - - - - - - 7 905 

13.1 
Переоцінка первісної 
вартості - 7 905 - - - - - - - 7 905 

14 Інше  48 (19) (131) 1 290 (209) 66 (289) 3 (240) 

15 
Балансова вартість на 
кінець звітного року  5 212 570 524 126 303 14 177 60 507 11 833 48 764 89 147 31 518 957 985 

15.1 
Первісна (переоцінена) 
вартість  5 212 570 684 225 760 34 322 86 086 16 246 120 209 89 147 48 020 1 195 686 

15.2 
Знос на кінець звітного 
року  - (160) (99 457) (20 145) (25 579) (4 413) (71 445) - (16 502) (237 701) 

 
Дані примітки 8 (рядок 15) використовується для заповнення рядку 7 Балансу. Перехресно дані примітки 8 відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 
«Управління фінансовими ризиками». Нарахована амортизація за рік перехресно відображена у примітці 25 «Адміністративні та інші операційні витрати» (рядок 2 та 3), в рядку 
2 Звіту про рух грошових коштів та примітці 30 «Звітні сегменти». 
 
Переоцінка основних засобів без врахування суми уцінки (2 099 тис. грн.) перехресно відображена в примітці 21 «Резервні та інші фонди банку» (рядок 6) та з вирахуванням 
податків у Звіті про сукупні прибутки та збитки (рядок 3). 
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Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року: 
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж – 2 624 тис. грн. (на 31 грудня 2009 року – 2 675 тис. грн.), 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів – 29 844 тис. грн. (на 31 грудня 2009 року – 36 585 тис. грн.), 
збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або 
сторнованих безпосередньо у власному капіталі – 10 004 тис. грн. (на 31 грудня 2009 року – 22 188 тис. грн.). 
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Примітка 9. Інші фінансові активи 
 
Таблиця 9.1. Інші фінансові активи 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  
1 Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)  605 626 

2 
Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та 
дебетовими картками  100 100 60 732 

3 Розрахунки за конверсійними операціями 344 097 - 
4 Інші  81 557 55 492 
5 Резерв під знецінення  (24 381) (6 474) 
6 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів  501 978 110 376 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року нараховані не отримані доходи за фінансовим лізингом, що наданий 
суб’єктам господарюванням  складає 0,3 тис. грн.. 
 
Дані примітки 9 використовуються для заповнення рядку 8 Балансу. Перехресно дані примітки 9 відображено в 
примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Розшифровка рядка 4 «Інші»: 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

4.1 Кошти банків в розрахунках 902 3 941 
4.2 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 24 940 25 258 
4.3 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками 

банку 
325 290 

4.4 Нараховані та не отримані доходи за розрахунково-касове 
обслуговування 

240 289 

4.5 Інші нараховані не отримані доходи за операціями з клієнтами 55 150 25 714 
4 Усього 81 557 55 492 

 
Таблиця 9.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Рух резервів  Інші  Усього  

1  2  3 4 
1  Залишок за станом на 1 січня  6 474 6 474 
2  Збільшення резерву під знецінення протягом року 17 907 17 907 
3  Залишок за станом на кінець дня 31 грудня  24 381 24 381 

 
Таблиця 9.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Рух резервів  Інші  Усього  

1  2  3 4 
1  Залишок за станом на 1 січня  1 092 1 092 
2  Збільшення резерву під знецінення протягом року 5 382 5 382 
3  Залишок за станом на кінець дня 31 грудня  6 474 6 474 
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Таблиця 9.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Фінансовий 
лізинг 

(оренда)  

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з кредитовими 
та дебетовими 
картками  Інші  Усього  

1  2  3 4 5 6 

1  
Поточна заборгованість та 
незнецінена:  605 - 902 1 507 

1.1 
Великі клієнти з кредитною 
історією більше 2 років  - - 902 902 

1.2 Середні компанії  605 - - 605 

2 
Усього поточної дебіторської 
заборгованості та незнеціненої:  605 - 902 1 507 

3 Інша дебіторська заборгованість  - 100 100 424 752 524 852 
4 Резерв під знецінення  - - (24 381) (24 381) 

5 
Усього іншої фінансової 
дебіторської заборгованості  605 100 100 401 273 501 978 

 
Таблиця 9.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за попередній 2009 
рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Фінансовий 
лізинг 

(оренда)  

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з кредитовими 
та дебетовими 
картками  Інші  Усього  

1  2  3 4 5 6 

1  
Поточна заборгованість та 
незнецінена:  626 - 3 941 4 567 

1.1  
Великі клієнти з кредитною 
історією більше 2 років  - - 3 941 3 941 

1.2  Середні компанії  626  - - 626 

2 
Усього поточної дебіторської 
заборгованості та незнеціненої:  626  - 3 941 4 567 

3 Інша дебіторська заборгованість  -  60 732 51 551 112 283 
4 Резерв під знецінення  - - (6 474) (6 474) 

5 
Усього іншої фінансової 
дебіторської заборгованості  626  60 732 49 018 110 376 

 
Таблиця 9.6. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх 
теперішньої вартості за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті   Усього  

1  2  3  4  

1  
Залишок зобов’язань з фінансового лізингу (оренди) за станом на 
кінець дня 31 грудня  605 605 

2  Майбутній фінансовий дохід  (2) (2) 
3 Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів  603 603 
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Таблиця 9.7. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх 
теперішньої вартості за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Більше ніж 5 
років  Усього  

1  2  3  4  

1  
Залишок зобов’язань з фінансового лізингу (оренди) за станом на 
кінець дня 31 грудня  626 626 

2  Майбутній фінансовий дохід  (3) (3) 
3 Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів  623 623 

 
 
Примітка 10. Інші активи 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  
1  Дебіторська заборгованість з придбання активів  14 928 36 586 
2  Передоплата за послуги  17 223 29 531 
3  Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя  203 442 1 239 
4 Банківські метали 3 613 2 805 
5 Інше  3 538 6 589 
6  Резерв  (1 551) (1 687) 
7  Усього інших активів за мінусом резервів  241 193 75 063 

 
Дані примітки 10 (рядок 7) використовуються для заповнення рядку 9 Балансу. Перехресно дані примітки 10 
відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Розшифровка інших активів (рядок 5) за звітний 2010 р.:   
 Запаси матеріальних цінностей на складі – 1 586 тис. грн. 
 Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб – 891 тис. грн. 
 Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на 

прибуток – 1 061 тис. грн. 
Розшифровка інших активів (рядок 5) за попередній 2009 р.:  
 Запаси матеріальних цінностей на складі – 2 054 тис. грн. 
 Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб – 868 тис. грн. 
 Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на 

прибуток – 3 667 тис. грн. 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року в балансі Банку обліковується  майно, що перейшло у власність Банку 
як заставодержателя, з метою подальшого продажу на суму 203 442 тис. грн., об’єктом обліку є нерухоме майно. 
 
Примітка 11. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 
 
Таблиця 11.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 

   (тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 

1  2  3  4  
1 Довгострокові активи, призначені для продажу:  2 624 2 675 

1.1 Основні засоби  2 624 2 675 
2 Усього довгострокових активів, призначених для продажу  2 624 2 675 

 
Дані примітки 11 (рядок 2) використовуються для заповнення рядку 10 Балансу. Перехресно дані примітки 11 
відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
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Примітка 12. Кошти банків 
  (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 
1  2  3  4  
1  Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків  1 725 286 343 227 
2  Депозити інших банків:  55 732 136 098 
2.1 Короткострокові  55 732 112 140 
2.2  Довгострокові  - 23 958 
3  Кредити, отримані:  16 429 702 17 903 681 

3.1  Короткострокові  3 548 382 1 123 364 
3.2  Довгострокові  12 881 320 16 780 317 
4  Усього коштів інших банків  18 210 720 18 383 006 

Дані примітки 12 (рядок 4) використовуються для заповнення рядку 12 Балансу. Перехресно дані примітки 12 
відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року нараховані не сплачені витрати: 
- за кредитами, що отримані від інших банків – 28 508 тис. грн.  
 
Примітка 13. Кошти клієнтів 
 
Таблиця 13.1. Кошти клієнтів 

   (тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  
1  Державні та громадські організації:  192 317 

1.1  Поточні рахунки  192 317 
2  Інші юридичні особи  3 249 763 2 008 018 

2.1  Поточні рахунки  1 747 655 1 342 473 
2.2  Строкові кошти  1 502 108 665 545 
3  Фізичні особи:  4 835 250 3 161 691 

3.1  Поточні рахунки  1 044 838 619 510 
3.2  Строкові кошти  3 790 412 2 542 181 
4  Усього коштів клієнтів  8 085 205 5 170 026 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. нараховані та не сплачені витрати:  
 - за коштами суб’єктів господарювання  4 180 тис. грн. 
 - за коштами фізичних осіб 133 445 тис. грн. 
 - за коштами небанківських фінансових установ 834 тис. грн. 
 
Дані примітки 13 (рядок 4) використовуються для заповнення рядку 13 Балансу. Перехресно дані примітки 13 
(рядок 4) відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Таблиця 13.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

   

Рядок  
Вид економічної діяльності  

  

2010 рік  2009 рік  
сума (тис. 
грн.) % 

сума (тис. 
грн.) % 

1  2  3  4  5  6  

1  
Державне управління та діяльність 
громадських організацій  891 0,01% 414 0,01% 

2  
Центральні та місцеві органи 
державного управління  - 0,00% - 0,00% 

3  Виробництво  379 863 4,70% 375 343 7,26% 
4  Нерухомість  612 979 7,58% 221 326 4,28% 
5  Торгівля  655 305 8,10% 368 170 7,12% 
6  Сільське господарство  337 562 4,18% 87 492 1,69% 
7  Фізичні особи  4 872 456 60,26% 3 223 595 62,35% 
8  Інші  1 226 149 15,17% 893 686 17,29% 
9  Усього коштів клієнтів:  8 085 205 100% 5 170 026 100% 

 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
41 

Розшифровка рядка 8 «Інші»: 
   (тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 2010 рік 2009 рік 
8.1 Рибальство, рибництво 127 94 
8.2 Будівництво 76 358 73 719 
8.3 Діяльність готелів та ресторанів 20 783 8 628 
8.4 Діяльність транспорту та зв’язку  426 138 178 414 
8.5 Фінансова діяльність 657 200 562 595 
8.6 Освіта 3 723 2 125 
8.7 Охорона здоров’я та соціальна допомога 9 954 5 654 
8.8 Надання комунальних, індивідуальних послуг; Діяльність у сфері 

культури та спорту 31 213 61 663 
8.9 Інше (для новостворених суб’єктів господарювання) 653 794 
8 Всього р.8 «Інші» 1 226 149 893 686 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року сума залучених депозитів, які є забезпеченням під надані клієнтам  
кредити та гарантії становить 288 825 тис. грн. 
 
Примітка 14. Боргові цінні папери, емітовані банком 
 
Таблиця 14.1. Боргові цінні папери, емітовані банком 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  
1  Облігації, випущені на внутрішньому ринку  87 621 89 560 
2  Усього  87 621 89 560 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року нараховані та не сплачені витрати за облігаціями – 2 879 тис. грн.. 
 
Дані примітки 14 (рядок 2) використовуються для заповнення рядку 14 Балансу. Перехресно дані примітки 14 
(рядок 2) відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітки 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Таблиця 14.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком 

(тис. грн..) 

Рядок  Найменування статті  

2010 рік  2009 рік  
справедлива 
вартість  

балансова 
вартість  

справедлива 
вартість  

балансова 
вартість  

1  2  3  4  5  6  

1 
Облігації, випущені на 
внутрішньому ринку  87 621 87 621 89 560 89 560 

2 Усього  87 621 87 621 89 560 89 560 
 
Рішення про відкрите (публічне) розміщення облiгацiй було прийняте Правлінням Банку (Протокол засідання 
Правління №143 від 25 вересня 2008 року). 
Метою використання облігацій є фінансування програм кредитування фізичних та юридичних осіб та інших 
активних операцій Банку.  

Термін виплати процентів: 1 куп. 20-21 квітня 2009; 2 куп. 20-21 липня 2009; 3 куп. 19-20 жовтня 2009; 4 куп. 18-
19 січня 2010; 5 куп. 19-20 квітня 2010; 6 куп. 19-20 липня 2010; 7 куп. 18-19 жовтня 2010; 8 куп. 17-18 січня 2011. 

Достроковий викуп облігацій серії В здійснюється в четвертий період процентної виплати доходу.  
Дата дострокового викупу 18-19 січня 2010.  
Термін дострокового викупу – 05 - 08 січня 2010 року.  
Початок погашення облiгацiй серії В - 17 січня 2011 року, припинення строку погашення - 19 січня 2011 року 
включно. 
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Примітка 15. Інші залучені кошти 
 
Таблиця 15.1. Інші залучені кошти 

(тис. грн..) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  

1  
Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових 
організацій  22 167 33 348 

2 Усього  22 167 33 348 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року нараховані не сплачені витрати за кредитами, що отримані від 
міжнародних та інших фінансових організацій 406 тис. грн.. 
 
Дані примітки 15 (рядок 2) використовуються для заповнення рядку 15 Балансу. Перехресно дані примітки 15 
(рядок 2) відображено в примітці 30 «Звітні сегмент» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Примітка 16. Резерви за зобов’язаннями 
 
Таблиця 16.1. Резерви за зобов’язаннями за звітний 2010 рік 

(тис. грн..) 

Рядок  Рух резервів  

Зобов’язання 
кредитного 
характеру  Усього  

1  2  3 4 
1  Залишок на 1 січня 2010 821 821 
2  Збільшення резерву  протягом року  36 099 36 099 
3  Зменшення резерву протягом року  (32 547) (32 547) 
4 Виконання зобов’язань за наданими гарантіями (2 250) (2 250) 
5 Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року 2 123 2 123 

 
Таблиця 16.2. Резерви за зобов’язаннями за попередній 2009 рік 

 (тис. грн..) 

Рядок  Рух резервів  

Зобов’язання 
кредитного 
характеру  Усього  

1  2  3  4  
1  Залишок на 1 січня 2009 11 380 11 380 
2  Збільшення резерву  протягом року  52 543 52 543 
3  Зменшення резерву протягом року  (45 332) (45 332) 
4 Виконання зобов’язань за наданими гарантіями (17 770) (17 770) 
5 Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року 821 821 

     
Дані примітки 16 (рядок 5) використовуються для заповнення рядку 18 Балансу. Перехресно дані примітки 16 
(рядок 5) відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Примітка 17. Інші фінансові зобов’язання 
 
Таблиця 17.1. Інші фінансові зобов’язання 

(тис. грн..) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік 

1  2  3 4 
1  Кредиторська заборгованість  367 535 18 799 
2  Дивіденди до сплати  214 214 

3  
Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими 
картками  91 555 42 050 

4  Розрахунки за конверсійними операціями  1 301 81 

5  
Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за 
позабалансовими рахунками  91 - 

6  Інші нараховані зобов’язання  3 135 4 161 
7  Усього інших фінансових зобов’язань  463 831 65 305 
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Дані примітки 17 (рядок 7) використовуються для заповнення рядку 19 Балансу. Перехресно дані примітки 17 
(рядок 7) відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Примітка 18. Інші зобов’язання 
 
Таблиця 18.1. Інші зобов’язання 

(тис. грн..) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3 4 

1  
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими 
платежами крім податку на прибуток  11 300 6 675 

2  
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками 
банку  46 357 38 421 

3  Кредиторська заборгованість з придбання активів  1 417 1 631 
4  Доходи майбутніх періодів  4 384 362 
5  Інші  48 378 
6  Усього  63 506 47 467 

 
Дані примітки 18 (рядок 6) використовуються для заповнення рядку 20 Балансу. Перехресно дані примітки 18 
(рядок 6) відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
 
Примітка 19. Субординований борг 

(тис. грн..) 
Рядок Характер зобов’язань Строк зобов’язань 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 5 
1 Субординований борг 22.09.2006-25.09.2013 143 347 143 757 
2 Субординований борг 19.06.2007-07.07.2014 252 147 252 885 
3 Субординований борг 03.12.2007-10.12.2014 251 414 252 143 
4 Субординований борг 05.03.2009-11.03.2016 1 029 988 1 033 455 
5   Всього 1 676 896 1 682 240 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року нараховані та несплачені витрати за субординованим боргом – 4 939 
тис. грн.. 
 
Дані примітки 19 (рядок 5) використовуються для заповнення рядку 21 Балансу. Перехресно дані примітки 19 
(рядок 5) відображено в примітці 30 «Звітні сегменти» та примітці 31 «Управління фінансовими ризиками». 
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Примітка 20. Статутний капітал 
(тис. грн..) 

Рядок  Найменування статті  

Кількість 
акцій в обігу 

(тис. шт.)  Прості акції  
Емісійні 
різниці  

Привілейовані 
акції  

Власні акції 
(частки, паї), що 
викуплені в 
акціонерів 

(учасників)  

Дивіденди, що 
спрямовані на 
збільшення 
статутного 
капіталу  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  
Залишок на 1 січня 
попереднього року  21 574 722 2 158 733 - 51 (1 312) - 2 157 472 

2  
Внески за акціями (паями  
частками) нового випуску  7 700 000 770 000 - - - - 770 000 

3 

Залишок на кінець дня 31 
грудня попереднього року 
(залишок на 1 січня звітного 
року)  29 274 722 2 928 733 - 51 (1 312) - 2 927 472 

4 
Внески за акціями (паями  
частками) нового випуску  24 870 000 2 487 000 - - - - 2 487 000 

5 
Продаж раніше викуплених 
власних акцій 13 122 - - - 1 312 - 1 312 

6 
Залишок на кінець дня 31 
грудня звітного року  54 157 844 5 415 733 - 51 (0) - 5 415 784 

 
Протягом 2010 р. випущено і сплачено 24 870 000 тис. шт.., станом на кінець дня 31 грудня 2010 року випущених і сплачених акцій - 54 157 844 тис. шт.; 
Номінальна вартість однієї акції – 0,10 грн.; 
 
Кожна проста іменна акція Банку номіналом 0,10 грн. дає учаснику: право одного голосу при вирішенні всіх питань, що розглядаються на загальних Зборах учасників Банку; 
право на одержання дивідендів у розмірі, що визначається за підсумками фінансового року загальними Зборами учасників Банку; право на одержання після ліквідації Банку 
частини майна Банку, пропорційної сумарній вартості належних учаснику Банку. 
Кожна привілейована акція номіналом 0,10 грн. дає учаснику: право на одержання дивідендів у розмірі, що визначається загальними Зборами учасників Банку; право на 
пріоритетну участь у розподілі майна Банку у випадку його ліквідації пропорційно сумарній вартості належних учаснику акцій. Привілейована акція Банку право голосу її 
власнику не дає. 
Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку Банку, що залишився в його розпорядженні після виплати 
встановлених чинним законодавством податків, інших платежів у бюджет, відрахувань у резервний та інші фонди Банку. 
Дані примітки 20 (рядок 3 та 6) використовуються для заповнення рядку 23 Балансу. Дані примітки 20 перехресно відображені в Звіті про власний капітал. Власні акції, що 
викуплені у акціонерів, перехресно відображено в примітці 32 «Управління капіталом» та у Звіті про рух грошових коштів. 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
45 

Примітка 21. Резервні та інші фонди банку 
(тис. грн..) 

Рядок Найменування статті Фонд переоцінки Резервний 
фонд 

Інші фонди 
банку 

Усього 
резервних та 
інших фондів 

банку 

інші активи, крім довгострокових активів, 
призначених для продажу, та активів групи 

вибуття 
цінні папери в портфелі 
банку на продаж 

основні засоби та 
нематеріальні активи 

1  2  3  4  5 6 7 
1  Залишки на 1 січня 2009 року  (2 698) 122 921 28 591 95 283 244 097 
2  Переоцінка  2 594 22 188 - - 24 782 
3 Вплив податку на прибуток  - (5 549) - - (5 549) 
4 Рух коштів загальних резервів та фондів банку  що 

створені за рахунок прибутку  - - 18 637 38 765 57 402 
5 Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 (залишок на 1 

січня звітного року)  (104) 139 560 47 228 134 048 320 732 
6 Переоцінка  24 506 10 004 - - 34 510 
7 Реалізований фонд переоцінки - (289) - - (289) 
8 Вплив податку на прибуток  - (2 429) - - (2 429) 
9 Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року  24 402 146 846 47 228 134 048 352 524 

  
Загальні резерви та фонди Банку формуються за рахунок прибутку відповідно до законодавства України на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку. 
 
Загальні резерви створюються під різні ризики та обліковуються як окремий компонент власного капіталу.  
 
Резервний фонд Банку формується щорічно у розмірі 15 відсотків від прибутку Банку до досягнення його величини 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.  
Резервний фонд використовується для покриття можливих збитків та інших втрат, передбачених законодавством України. 
 
Інші  фонди використовуються на покриття збитків звітного та/або минулих років; на списання емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунку емісійних різниць; 
на сплату дивідендів за привілейованими акціями та на інші витрати відповідно до законодавства України. 
 
Результат звітного року визначається як різниця між доходами та видатками, що визнаються за правилами фінансового обліку. Облік фінансового результату, що формується в 
останній робочий день звітного року здійснюється за рахунками розділу 504 «Результати звітного року, що очікують затвердження» до його затвердження за рішенням 
Загальних зборів акціонерів Банку. Затверджений результат переноситься на рахунки розділу 503 «Результати минулих років» та розподіляється згідно рішення Загальних 
зборів акціонерів Банку. 
 
Результат переоцінки основних засобів та нематеріальних активів обліковуються як окремий компонент власного капіталу. У разі реалізації Банком основних засобів або 
нематеріальних активів, дооцінка яких врахована у складі фонду переоцінки основних засобів, переноситься до нерозподілених прибутків минулих років. 
Результати переоцінки цінних паперів у портфелі Банку на продаж до справедливої вартості обліковуються у складі фонду переоцінки. 
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Фонд переоцінки основних засобів та нематеріальних активів використовується для відображення перевищення справедливої вартості основних засобів над їх балансовою 
вартістю на дату переоцінки. 
 
Фонд переоцінки цінних паперів у портфелі Банку на продаж використовується для відображення змін у справедливій вартості цінних паперів у портфелі Банку на продаж. 
 
Дані примітки 21 (рядок 5 та 9) використовуються для заповнення рядку 25 Балансу. Дані примітки 21 перехресно відображені у Звіті про власний капітал. Сума переоцінки 
основних засобів (рядок 6) перехресно відображено в примітці 8 «Основні засоби та нематеріальні активи». Результат переоцінки цінних паперів за рік відображено 
перехресно в примітці 7 «Цінні папери у портфелі банку на продаж». 
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Примітка 22. Процентні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  
1  2  3  4  

   Процентні доходи за:       
1 Коштами розміщеними в НБУ 3 879 1 917 
2  Кредитами та заборгованістю клієнтів  3 642 222 3 807 397 
3  Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж  150 831 16 626 
4  Цінними паперами в портфелі банку до погашення  - - 
5  Коштами в інших банках  278 259 
6 Кореспондентськими рахунками в інших банках  6 627 2 935 
7 Депозитами овернайт в інших банках  3 51 
8 Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) 1 1 
9 Іншим  - 1 790 
10 Усього процентних доходів  3 803 841 3 830 976 

   Процентні витрати за:    
11 Строковими коштами юридичних осіб  (143 791) (163 419) 
12 Борговими цінними паперами  що емітовані банком  (19 392) (11 673) 
13 Іншими залученими коштами  (2 250) (2 332) 
14 Строковими коштами фізичних осіб  (460 407) (230 912) 
15 Строковими коштами інших банків  (1 232 736) (1 565 097) 
16 Депозитами овернайт інших банків  (57) (305) 
17 Поточними рахунками  (149 327) (87 011) 
18 Кореспондентськими рахунками  (11 819) (4 100) 
19 Іншим  (81 020) (79 459) 
20 Усього процентних витрат  (2 100 799) (2 144 308) 
21 Чистий процентний дохід 1 703 042 1 686 668 

 
Дані примітки 22 (рядок 10 та 20) використовуються для заповнення рядків 1.1 та 1.2 Звіту про фінансові 
результати, відповідно. Перехресно дані примітки 22 відображено в примітці 30 «Звітні сегменти». 
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Примітка 23. Комісійні доходи та витрати 
(тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  
1  2  3  4  

   Комісійні доходи       

1  

Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах:  256 538 265 216 

1.1  Розрахункові операції  62 654 53 714 
1.2  Касове обслуговування  112 206 79 604 
1.3  Інкасація  1 695 1 576 
1.4 Операції довірчого управління  - 7 
1.5  Гарантії надані (примітка 22)  6 101 12 216 
1.6  Операції на валютному ринку та ринку банківських металів 52 233 105 251 
1.7  Інші  21 649 12 848 

2  

Комісійні доходи за фінансовими інструментами  що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах  378 259 

3  Усього комісійних доходів  256 916 265 475 
   Комісійні витрати    

4  

Комісійні витрати за фінансовими інструментами  які не 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах:  (34 611) (25 142) 

4.1  Розрахункові операції  (8) (4) 
4.2  Касове обслуговування  (12 949) (7 380) 
4.3  Інкасація  - (61) 
4.4  Операції на валютному ринку та ринку банківських металів (19 515) (16 169) 
4.5  Інші  (2 139) (1 528) 

5  

Комісійні витрати за фінансовими інструментами  що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах:  (19) (103) 

6  Усього комісійних витрат  (34 630) (25 245) 
7  Чистий комісійний дохід 222 286 240 230 

 
Розшифровка рядка 1.7 «Інші» 2010 рік 2009 рік  

1.7.1 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками - 2 
1.7.2 інші комісійні доходи за операціями з банками 14 395 1 091 
1.7.3 інші комісійні доходи за операціями з клієнтами 7 254 11 755 
1.7. Всього 21 649 12 848 

 
Розшифровка рядка 4.5 «Інші» 2010 рік 2009 рік  

4.5.1 
комісійні витрати за позабалансовими операціями (гарантії, 
акредитиви) (987) (629) 

4.5.2 інші комісійні витрати (банківська порука)  (1 152) (899) 
4.5 Всього (2 139) (1 528) 

 
Дані примітки 23 (рядок 3 та 6) використовуються для заповнення рядків 2 та 3 Звіту про фінансові результати, 
відповідно. Перехресно дані примітки 23 відображено в примітці 30 «Звітні сегменти». 
 
Примітка 24. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3 4 
1  Дохід від надання в оренду  589 262 
2  Дохід від суборенди  18 481 
3 Інші  8 105 10 349 
4 Усього операційних доходів  8 712 11 092 

 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
49 

Розшифровка рядка 3 «Інші» 2010 рік  2009 рік  
3.1 інші операційні доходи (оренда сейфів, продаж бланків векселів) 821 319 

3.2 
доходи від надання консультаційних послуг фінансового 
характеру - 4 

3.3 Штрафи, пені, що отримані банком 6 333 9 306 
3.4 інші доходи (страхове відшкодування) 951 720 
3 Всього 8 105 10 349 

 
Дані примітки 24 (рядок 4) використовуються для заповнення рядку 12 Звіту про фінансові результати. 
Перехресно дані примітки 24 відображено в примітці 30 «Звітні сегменти». 
 
Примітка 25. Адміністративні та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 

1  2  3 4 
1  Витрати на утримання персоналу  (444 102) (339 169) 
2  Амортизація основних засобів  (88 771) (86 747) 

3 
Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних 
активів  (7 287) (5 168) 

4 
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних 
активів  телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги  (97 699) (82 817) 

5 Витрати на оперативний лізинг (101 760) (103 632) 
6 Інші витрати  пов’язані з основними засобами  (9) (601) 
7 Професійні послуги  (9 382) (8 219) 
8 Витрати на маркетинг та рекламу  (28 609) (9 708) 
9 Витрати на охорону  (16 582) (13 645) 

10 
Сплата інших податків та обов’язкових платежів  крім податку на 
прибуток  (31 026) (16 641) 

11 Витрати на відрядження  (5 888) (3 289) 
12 Інші  (105 603) (33 026) 

13 
Витрати під резерви за дебіторською заборгованістю за 
господарською діяльністю (158) 495 

14 Усього адміністративних та інших операційних витрат  (936 876) (702 167) 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року об’єкти, класифіковані як інвестиційна нерухомість, в Банку відсутні. 
Протягом звітного року переведення об’єктів нерухомості до категорії інвестиційної та зворотнє переведення не 
здійснювалось.  
 
Дані примітки 25 (рядок 14) використовуються для заповнення рядку 13 Звіту про фінансові результати. 
Перехресно дані примітки 25 відображено  в примітці 30 «Звітні сегменти». Нарахована амортизація за рік (рядок 
2, 3) перехресно відображена у примітці 8 «Основні засоби та нематеріальні активи» та у рядку 2 Звіту про рух 
грошових коштів. 
 
Примітка 26. Витрати на податок на прибуток 
 
Таблиця 26.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  
1  Поточний податок на прибуток  (2) (81 732) 
2  Відстрочений податок на прибуток  3 169 380 943 
3  Усього  3 167 299 211 

 
Дані примітки 26 (рядок 3) використовуються для заповнення рядку 15 Звіту про фінансові результати. 
Перехресно дані примітки 26 відображено в примітці 30 «Звітні сегменти». 
 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
50 

Таблиця 26.2. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов’язань за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Перелік відстрочених податкових 

активів та відстрочених 
податкових зобов’язань  

Залишок на 
1 січня 2010 
року  

Визнані у 
фінансових 
результатах  

Визнані у 
в іншому 
сукупному 
доході  

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2010 року  

1  2  3  4 5 6 
1 ВПА резерви на покриття збитків від 

нарахування майбутніх виплат 6 163 1 325 - 7 488 
2 ВПА основні засоби 121 525 - 646 
3 ВПА резерви на покриття збитків від 

знецінення активів  467 456 76 269 - 543 725 
4 ВПА резерви за виданими 

зобов’язаннями 205 - - 205 
5 ВПА резерв відпусток 4 839 1 586 - 6 425 
6 ВПЗ нараховані доходи (36 171) (68 548) - (104 719) 
7 ВПЗ основні засоби (65 164) (3 815) (2 429) (71 408) 
8 ВПЗ нематеріальні активи (2 790) (4 172) - (6 962) 
9 ВПЗ боргові цінні папери в портфелі 

на продаж (1 973) - - (1 973) 
10 ВПЗ нараховані витрати (4 040) - - (4 040) 
11 Чистий відстрочений податковий 

актив/ (зобов’язання)  368 646 3 170 (2 429) 369 387 
12 Визнаний відстрочений податковий 

актив  478 784 - - 558 489 
13 Визнане відстрочене податкове 

зобов’язання  (110 139) - - (189 102) 
 
Таблиця 26.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов’язань за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Перелік відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових 
зобов’язань  

Залишок на 
1 січня 2009 
року  

Визнані у 
фінансових 
результатах  

Визнані в 
іншому 
сукупному 
доході  

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2009 року  

1  2  3  4 5 6 
1 ВПА резерви на покриття збитків від 

нарахування майбутніх виплат 5 008 1 155 - 6 163 
2 ВПА основні засоби 148 (27) - 121 
3 ВПЗ резерви на покриття збитків від 

знецінення активів 37 751 429 705 - 467 456 
4 ВПА боргові цінні папери в портфелі 

на продаж 646  (646) - - 
5 ВПЗ резерви за наданими 

зобов’язаннями  2 845 (2 640) - 205 
6 ВПЗ резерви відпусток 5 174 (335) - 4 839 
7 ВПЗ нараховані проценти за цінними 

паперами власного боргу  (6) 6 - - 
8 ВПЗ нараховані доходи (29) (36 142) - (36 171) 
9 ВПЗ основні засоби (56 853) (2 762) (5 548) (65 164) 
10 ВПЗ нематеріальні активи (1 433) (1 357) - (2 790) 
11 ВПЗ боргові цінні папери в портфелі 

на продаж - (1 973) - (1 973) 
12 ВПЗ нараховані витрати - (4 040) - (4 040) 
13 Чистий відстрочений податковий 

актив/ (зобов’язання)  (6 749) 380 943 (5 548) 368 646 
14 Визнаний відстрочений податковий 

актив  51 572 - - 478 784 
15 Визнане відстрочене податкове 

зобов’язання  (58 321) - - (110 138) 
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Примітка 27. Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, 
призначених для продажу 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  

1  
Дохід від продажу необоротних активів за мінусом 
витрат на продаж (238) - 

2  Усього (238) - 

3  
Чистий прибуток/збиток від продажу 
довгострокових активів, призначених для продажу (238) - 

 
Примітка 28. Прибуток на одну просту та привілейовану акцію 
 
Таблиця 28.1. Чистий та скоригований прибуток на одну просту та привілейовану акцію 
 
Рядок  Найменування статті  Примітки  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  5  

1  
Збиток, що належить акціонерам - 
власникам простих акцій банку (грн.)    (1 365 075 933) (941 520 420) 

2  

Збиток, що належить акціонерам - 
власникам привілейованих акцій 
банку (грн.)    (22 171) (19 591) 

3  Збиток за рік (грн.)    (1 365 098 104) (941 540 011) 

4  
Середньорічна кількість простих акцій в 
обігу (шт.)  20 30 777 873 498 23 683 818 265 

5  
Середньорічна кількість привілейованих 
акцій в обігу (шт.)  20 499 878 492 810 

6  Чистий збиток на просту акцію (грн.)    (0,044353) (0,039755) 

7  
Скоригований чистий збиток на одну 
просту акцію (грн.)    (0,044353) (0,039755) 

8  
Чистий збиток на одну привілейовану 
акцію (грн.)    (0,044353) (0,039755) 

9  
Скоригований чистий збиток на одну 
привілейовану акцію (грн.)    (0,044353) (0,039755) 

 
Дані примітки 28 (рядок 3) в тис. грн. перехресно відображено у рядку 18 Звіту про фінансові результати, примітці 
30 «Звітні сегменти» та рядку 1 Звіту про рух грошових коштів. 
 
Дані примітки 28 (рядок 6, 7) перехресно відображено рядках 19 та 20 Звіту про фінансові результати, відповідно. 
 
Таблиця 28.2. Розрахунок прибутку, що належить акціонерам - власникам простих та привілейованих 
акцій банку 
 
Рядок  Найменування статті  Примітки  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  5  
1 Чистий збиток після оподаткування (грн.)    (1 365 098 104) (941 540 011) 

2 
Збиток, що належить власникам 
привілейованих акцій (2.1 * 2.2) (грн.)    (22 171) (19 591) 

2.1 
Середньорічна кількість привілейованих 
акцій в обігу (шт.) 28.1 499 878 492 810 

2.2 
Чистий збиток на одну привілейовану 
акцію (грн.) 28.1 (0,044353) (0,039755) 

3 
Збиток, що належить власникам простих 
акцій (грн.) (1 - 2)    (1 365 075 933) (941 520 420) 
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Примітка 29. Дивіденди 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

2010 рік  2009 рік  

за простими 
акціями  

за 
привілейовани
ми акціями  

за простими 
акціями  

за 
привілейовани
ми акціями  

1  2  3  4  5  6  

1  
Залишок за станом на 1 
січня  - 214 - 214 

2 
Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня  - 214 - 214 
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Примітка 30. Звітні сегменти 
 
Таблиця 30.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення Усього послуги 
корпоративним 
клієнтам 

послуги 
фізичним 
особам  

послуги банкам інші 
операції  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Доходи від зовнішніх контрагентів  3 192 033 634 000 234 724 4 025 - 4 064 782 
2  Доходи від інших сегментів  - - - - - - 
3  Усього доходів  3 192 033 634 000 234 724 4 025 - 4 064 782 

 
Таблиця 30.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  послуги корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

послуги банкам інші 
операції  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Процентні доходи  3 085 637 540 605 177 600 - - 3 803 842 
2  Комісійні доходи  106 396 93 395 57 125 - - 256 916 
3  Інші операційні доходи  - - - 4 025 - 4 025 
4  Усього доходів  3 192 033 634 000 234 724 4 025 - 4 064 782 
5  Процентні витрати  (1 118 708) (521 036) (461 055) - - (2 100 799) 
6  Комісійні витрати  (130) (13 110) (1 992) (19 398) - (34 630) 
7  Інші операційні витрати  (2 065 960) (283 894) (4 224) (943 540) - (3 297 618) 
8  Усього витрат  (3 184 798) (818 040) (467 271) (962 938) - (5 433 047) 
9  Результат сегмента  7 235 (184 040) (232 547) (958 913) - (1 368 265) 
10  Нерозподілені доходи  - - - - - - 
11  Нерозподілені витрати  - - - - - - 
12 Прибуток/ (збиток) до оподаткування  7 235 (184 040) (232 547) (958 913) - (1 368 265) 
13 Витрати за податком на прибуток  - - - 3 167 - 3 167 
14 Прибуток/(збиток) 7 235 (184 040) (232 547) (955 746) - (1 365 098) 
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Таблиця 30.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  послуги корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

послуги банкам інші 
операції  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Довгострокові активи, утримувані для продажу 
(чи груп вибуття)  - - - 2 624 - 2 624 

2  Інші активи сегментів  22 510 947 2 443 796 2 709 231 4 031 511 - 31 695 485 
3  Усього активів сегментів  22 510 947 2 443 796 2 709 231 4 034 135 - 31 698 109 
4 Поточні та відстрочені податкові активи  - - - 565 003 - 565 003 
5 Інші нерозподілені активи  - - - - - - 
6 Усього активів  22 510 947 2 443 796 2 709 231 4 599 138 - 32 263 112 
7 Інші зобов’язання сегментів  2 837 334 5 247 871 19 899 807 615 758 - 28 600 770 
8 Усього зобов’язань сегментів  2 837 334 5 247 871 19 899 807 615 758 - 28 600 770 
9  Поточні та відстрочені податкові зобов’язання  - - - 200 402 - 200 402 
10  Інші нерозподілені зобов’язання  - - - - - - 
11  Усього зобов’язань  2 837 334  5 247 871 19 899 807 816 160 - 28 801 172 

   Інші сегментні статті        
12  Капітальні інвестиції  - - - 170 709 - 170 709 
13  Амортизаційні відрахування  - - - (96 058) - (96 058) 

14  
Зменшення корисності  що відображається у 
фінансових результатах  (2 065 960) (283 894) (4 224) (6 429) - (2 360 507) 

15  
Зменшення корисності  що визнається 
безпосередньо у складі власного капіталу  - -  (34 823)  - - (34 823) 

16  
Відновлення корисності  що відображається у 
фінансових результатах  - - - - - - 

   
Таблиця 30.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Найменування звітних сегментів  

Вилучення Усього послуги 
корпоративним 
клієнтам 

послуги 
фізичним 
особам  

послуги банкам інші 
операції  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Доходи від зовнішніх контрагентів  3 493 924 539 722 46 019 175 093 - 4 254 758 
2  Доходи від інших сегментів  - - - - - - 
3  Усього доходів  3 493 924 539 722 46 019 175 093 - 4 254 758 
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Таблиця 30.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за попередній 2009 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  послуги корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

послуги банкам інші 
операції  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Процентні доходи  3 298 710 498 977 16 503 16 785 - 3 830 975 
2  Комісійні доходи  195 214 40 745 29 516 - - 265 475 
3  Інші операційні доходи  - - - 158 308 - 158 308 
4  Усього доходів  3 493 924 539 722 46 019 175 093 - 4 254 758 
5  Процентні витрати  (228 509) (252 834) (1 571 833) (91 132) - (2 144 308) 
6  Комісійні витрати  (16 219) (6 135) (2 891) - - (25 245) 
7  Інші операційні витрати  (1 683 066) (924 669) (4 369) (713 852) - (3 325 956) 
8  Усього витрат  (1 927 794) (1 183 638) (1 579 093) (804 984) - (5 495 509) 
9  Результат сегмента  1 566 130 (643 916) (1 533 074) (629 891) - (1 240 751) 
10  Нерозподілені доходи  - - - - - - 
11  Нерозподілені витрати  - - - - - - 
12 Прибуток/(збиток) до оподаткування  1 566 130 (643 916) (1 533 074) (629 891) - (1 240 751) 
13 Витрати за податком на прибуток  - - - 299 211 - 299 211 
14 Прибуток/(збиток)  1 566 130 (643 916) (1 533 074) (330 680) - (941 540) 
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Таблиця 30.6. Активи та зобов’язання звітних сегментів за попередній 2009 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  послуги корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

послуги банкам інші 
операції  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 
Довгострокові активи, утримувані для продажу 
(чи груп вибуття) - - - 2 675 - 2 675 

2  Інші активи сегментів  20 698 474 2 081 041 1 922 109 2 726 872 - 27 428 496 
3  Усього активів сегментів  20 698 474 2 081 041 1 922 109 2 729 547 - 27 431 171 
4 Поточні та відстрочені податкові активи  - - - 482 207 - 482 207 
5 Інші нерозподілені активи  - - - - - - 
6 Усього активів  20 698 474 2 081 041 1 922 109 3 211 754 - 27 913 378 
7 Інші зобов’язання сегментів  2 008 335 3 161 691 18 423 491 1 878 256 - 25 471 773 
8 Усього зобов’язань сегментів  2 008 335 3 161 691 18 423 491 1 878 256 - 25 471 773 
9 Поточні та відстрочені податкові зобов’язання  - - - 134 849 - 134 849 
10 Інші нерозподілені зобов’язання  - - - - - - 
11 Усього зобов’язань  2 008 335 3 161 691 18 423 491 2 013 105 - 25 606 622 
 Інші сегментні статті        

12 Капітальні інвестиції  - - - (49 923) - (49 923) 
13  Амортизаційні відрахування  - - - (91 915) - (91 915) 

14  
Зменшення корисності  що відображається у 
фінансових результатах  (1 683 066) (924 669) (4 369) (11 581) - (2 623 685) 

15  
Зменшення корисності  що визнається 
безпосередньо у складі власного капіталу  - - - 19 233 - 19 233 

  
Таблиця 30.7. Інформація за географічними сегментами за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Україна  Європа  США  Країни колишнього 
СРСР  

Інші 
країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Довгострокові активи, утримувані для продажу (чи 
груп вибуття)  2 624 - - - - 2 624 

2  Інші активи сегментів  31 695 485 - - - - 31 695 485 
3  Усього активів сегментів  31 698 109 - - - - 31 698 109 
4  Зовнішні доходи звітних сегментів  4 064 782 - - - - 4 064 782 
5  Капітальні інвестиції  170 709 - - - - 170 709 
6  Зобов’язання кредитного характеру (примітка 33)  4 095 250 - - - - 4 095 250 
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 Таблиця 30.8. Інформація за географічними сегментами за 2009 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Україна  Європа  США  Країни колишнього 
СРСР  

Інші 
країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Довгострокові активи, утримувані для продажу (чи 
груп вибуття)  2 675 - - - - 2 675 

2  Інші активи сегментів  27 428 496 - - - - 27 428 496 
3  Усього активів сегментів  27 431 171 - - - - 27 431 171 
4  Зовнішні доходи звітних сегментів  4 254 758 - - - - 4 254 758 
5  Капітальні інвестиції  (49 923) - - - - (49 923) 
6  Зобов’язання кредитного характеру (примітка 33)  2 701 381 - - - - 2 701 381 

 
Дані примітки 30 перехресно відображено в примітках Балансу (примітка 4-21) та в примітках до Звіту про фінансові результати (примітки 22-29). 
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Примітка 31. Управління фінансовими ризиками 
 
Управління кредитним ризиком 
 
Кредитний ризик – ризик виникнення збитків внаслідок невиконання, невчасного або неповного виконання 
боржником фінансових зобов’язань перед Банком відповідно до умов договору. 
 
Кредитний ризик має найбільшу вагу серед ризиків, що приймаються Банком в процесі здійснення банківської 
діяльності.  
 
Кредитна політика Банку відповідає основним принципам та підходам, щодо організації процесу кредитування та 
внутрішнього контролю операцій, а також положенням кредитної політики Групи ВТБ. 
 
Управління кредитними ризиками в Банку здійснюється за наступними основними напрямами: 
– виявлення факторів кредитного ризику та оцінка ступеня кредитного ризику;  
– вибір стратегії щодо мінімізації ризику; 
– вибір засобів зниження ризику (встановлення лімітів відносно конкретних позичальників, груп 

позичальників, лімітів вкладень у галузі; управління якістю портфеля; страхування; забезпечення за 
кредитами; диверсифікацію кредитного портфеля); 

– встановлення лімітів на проведення операцій в цілях обмеження кредитного ризику;  
– встановлення індикативних лімітів на концентрацію кредитного ризику і на питому вагу кредитного 

портфеля, що не має заставного забезпечення;  
– формування резервів та забезпечення за операціями кредитного характеру;  
– встановлення вартісних умов за операціями, що проводяться, з урахуванням плати за ризики, що 

приймаються;  
– постійний моніторинг рівня ризиків, що приймаються, і підготовка відповідної управлінської звітності на 

розгляд Кредитного комітету, керівництва Банку і зацікавлених підрозділів;  
– оцінка економічного капіталу, необхідного для покриття ризиків, що приймаються Банком;  
– проведення хеджуючих операцій;  
– постійний внутрішній контроль за дотриманням підрозділами Банку нормативних документів, що 

регламентують порядок проведення операцій і процедури оцінки і управління ризиками, з боку 
незалежного підрозділу. 

 
Управління кредитним ризиком, що приймається Банком, передбачає:  
– використання системного підходу до управління ризиками як кредитного портфеля Банку в цілому, так і 

окремих операцій з конкретними позичальниками/контрагентами (групою пов’язаних 
позичальників/контрагентів);   

– застосування в Банку єдиної і адекватної характеру і масштабам операцій методології з метою ідентифікації 
і кількісної оцінки кредитного ризику;  

– зважене поєднання централізованого і децентралізованого ухвалення рішень при здійсненні операцій, 
пов’язаних з прийняттям кредитного ризику. 

 
Департамент контролю банківських ризиків виконує наступні основні функції з менеджменту кредитних ризиків: 
– розробляє та бере участь у розробці порлітик, методик, положень, регламентів і процедур щодо управління 

кредитними ризиками; 
– на постійній основі здійснює поточний моніторинг дотримання структурними підрозділами Головного 

офісу Банку, філій Банку внутрішніх лімітів, обмежень, методик, регламентів та процедур з управління 
кредитними ризиками, та звітує керівництву Банку та Кредитному комітету Банку про стан дотримання 
лімітів, обмежень за результатами контролю моніторингу у відповідності з діючими процедурами; 

– здійснює розрахунок лімітів, надає пропозиції щодо встановлення обмежень, а також пропозиції щодо 
затвердження методик, положень, регламентів і процедур з кредитних ризиків і внесення змін до них; 

– здійснює аналіз ризиків кредитно-інвестиційних проектів Банку та надає власні висновки та рекомендації 
щодо оптимізації ризиків Кредитному комітету Банку; 

– здійснює аналіз кредитних ризиків, які виникають від співпраці Банку з різними контрагентами; 
– здійснює моніторинг портфелів операцій, які наражають Банк на кредитні ризики, по Банку в цілому, а 

також в розрізі регіональних управлінь, надає звіти керівництву Банку з цього питання, а також пропозиції 
щодо оптимізації портфельних кредитних ризиків Банку; 

– здійснює аналіз кредитних ризиків для всіх нових банківських продуктів та умов кредитування; 
– надає керівництву Банку управлінську звітність та пропозиції щодо управління кредитними ризиками; 
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– здійснює моніторинг ситуації на ринку в цілому, а також в розрізі видів економічної діяльності з метою 
врахування цієї інформації під час оцінки ризиків кредитно-інвестиційних проектів, а також управління 
портфельними кредитними ризиками.   

         
Виявлення та оцінка кредитних ризиків здійснюється (за допомогою) на основі наступних методів та інструментів: 
– оцінки фінансового стану контрагентів Банку за кредитно-інвестиційними операціями; 
– оцінка ризиків кредитно-інвестиційних проектів контрагентів Банку; 
– оцінка прийнятності інструментів, які планується використовувати з метою оптимізації кредитних ризиків 

Банку за кредитно-інвестиційними проектами контрагентів; 
– моніторинг ринку України з метою ідентифікації факторів зовнішнього середовища, які можуть мати 

негативний вплив на рівень кредитних ризиків за окремими кредитно-інвестиційними проектами, а також 
на рівень кредитних ризиків по Банку в цілому, в тому числі в розрізі окремих портфелів Банку; 

– ідентифікація та оцінка ризиків кредитного портфеля Банку в цілому, а також в розрізі видів операцій, груп 
контрагентів та напрямків кредитування (кредитних продуктів);    

– встановлення лімітів на проведення операцій з банками-контрагентами; 
– встановлення лімітів повноважень філій Банку на прийняття рішення щодо надання кредиту одному 

позичальнику; 
– встановлення концентраційних лімітів за кредитно-інвестиційними операціями Банку; 
– встановлення спеціальних вимог та обмежень щодо фінансового стану контрагентів, максимальних строків 

кредитування, мінімальних ставок кредитування, видів та якості забезпечення, мінімального рівня покриття 
заборгованості забезпеченням; 

– використання інструментів «бек-тестінг» (Back-testing) та «стрес-тестінг» (Stress-testing) при розробці 
методик з управління кредитними ризиками. 

         
Оцінка кредитного ризику, що приймається Банком на контрагента, з метою встановлення лімітів здійснюється на 
основі багатофакторного аналізу, у тому числі із застосуванням системи рейтингування, і включає аналіз 
наступних аспектів: 
– специфічних ризиків, пов’язаних з акціонерною структурою контрагента;  
– ринкового позиціонування контрагента;  
– кредитоспроможності і фінансового стану контрагента;  
– можливого впливу встановлення ліміту на фінансовий стан і результати діяльності контрагента;  
– економічної прийнятності пропонованого забезпечення для належного покриття зобов’язань контрагента 

перед Банком;  
– прийнятності вартісних умов;  
– досвіду співпраці контрагента з Банком, у тому числі в частині операцій, пов’язаних з прийняттям Банком 

кредитного ризику;  
– впливу встановлення ліміту на контрагента на рівень галузевих і регіональних ризиків, що приймаються 

Банком;  
– впливу встановлення ліміту на рівень ризику ліквідності, ринкових ризиків (процентного, валютного, 

цінового – за наявності таких) і операційного ризику. 
 
З метою обмеження рівня кредитного ризику Банку у 2010 році діяли ліміти компетенції по самостійному 
прийняттю рішень.   
          
Ліміт повноважень Правління Банку становив 25% регулятивного капіталу Банку, Кредитного комітету Головного 
офісу Банку становив 10% регулятивного капіталу Банку, Малого кредитного комітету 4 000 000,00 гривень.  
 
За бізнес-напрямами лімітування прийняття рішень з кредитування здійснювалося наступним чином: 
– прийняття рішень щодо надання кредитів корпоративним клієнтам здійснювалося, за виключенням 

безризикових кредитних операцій, виключно Кредитним комітетом Головного офісу Банку; 
– за продуктами малого бізнесу додатково встановлювались ліміти для прийняття рішень Малими 

кредитними комітетами відділень (дирекцій) типу «А» та відділень (дирекцій) типу «В»; 
– за продуктами роздрібного бізнесу рішення приймались Малим кредитним комітетом Головного офісу 

Банку, а також додатково встановлювались індивідуальні ліміти прийняття рішень ризик-менеджерам.  
         
Процес визначення кредитного ризику розділений на оцінку індивідуального ризику (корпоративні клієнти, 
банки-контрагенти) і оцінку портфельного ризику (у цілому кредитний портфель, роздрібні клієнти).  
 
Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації й диверсифікованості активів Банку. 
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Банк продовжує роботу над створенням власної бази даних за інцидентами і дефолтами, пов’язаних із 
кредитуванням, з метою побудови власної моделі оцінки кредитного ризику відповідно до  рекомендацій  Базель-
2.  
 
Щодо роздрібних кредитних продуктах Банк впроваджує й актуалізує скорингові системи, які допомагають 
приймати зважені рішення про можливість видачі кредиту й установлення можливого ліміту кредитування.   
 
Інструментами мінімізації кредитного ризику, що приймається Банком, є формування резервів за операціями 
кредитного характеру та забезпечення виконання зобов’язань за кредитною угодою заставою майнових прав, 
гарантії, поруки тощо. Політика Банку в цій сфері будується на принципі формування надійного і ліквідного 
портфеля забезпечення, достатнього для покриття кредитних ризиків, що приймаються Банком. В той же час це 
не знімає вимоги про проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності позичальника і не 
компенсує недостатність плато- і кредитоспроможності контрагента, а також відсутність інформації про його 
діяльність. 
 
Майно приймається в заставу за відсутності правових обмежень за результатами проведення оцінки ліквідності і 
ринкової вартості майна (як правило, із залученням незалежного оцінювача, що відповідає вимогам Банку), а 
також перевірки умов його збереження. Крім того, Банк вимагає страхування предметів застави. 
 
В 2010 році разом з внутрішніми лімітами кредитного ризику, Банк дотримувався обов’язкових нормативів, 
встановлених НБУ. 
 
Значення економічних нормативів кредитного ризику  на звітну дату становили такі значення: 
 
– норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 24,87%; 
– норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 191,46%; 
– норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) – 

0,15%; 
– норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) 

– 0,38%. 
 
Ринковий ризик 
 
Банк розглядає ринковий ризик як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через несприятливі коливання валютних курсів іноземних валют і банківських металів за умов утримання 
відкритої валютної позиції та вартості цінних паперів за інструментами, які є в торговому портфелі. Джерелом 
ринкового ризику є наявність у портфелі Банку інструментів, вартість яких залежить від ринкових котирувань. 
 
Враховуючи недостатній рівень розвитку фінансових ринків в Україні, Банк обмежено використовує торгові 
інструменти, що несуть ринковий ризик. 
          
Валютний ризик          
 
Валютний ризик – це вірогідність отримання збитків або зменшення вартості капіталу внаслідок несприятливих 
змін валютних курсів іноземних валют і банківських металів за умов утримання відкритої валютної позиції. 
 
Управління валютним ризиком здійснюється  відповідно до Концепції консолідованого управління ризиками в 
Групі ВТБ та Положення про порядок управління валютним ризиком ВАТ ВТБ Банк.  
 
На загально банківському рівні департамент контролю банківських ризиків на постійній основі здійснює такі 
основні функції: 
– розробляє та бере участь у розробці методик, положень, регламентів і процедур щодо управління 

валютними ризиками; 
– здійснення незалежної (від фронт-офісу) поточної оцінки дотримання існуючих положень і процедур з 

управління валютним ризиком; 
– проведення незалежної кількісної оцінки валютного ризику, зокрема, оцінки відкритих валютних позицій, 

прогнозування можливих змін курсів валют і банківських металів, в тому числі  оцінку і моніторинг 
валютного ризику відділень (регіональних дирекцій);  

– здійснення незалежного моніторингу та аналізу стану дотримання всіх внутрішніх лімітів з валютного 
ризику, встановлених КУАП; 
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– здійснення контролю за операціями Казначейства; 
– на основі проведеної оцінки валютного ризику підготовка пропозицій щодо перегляду встановлених 

внутрішніх лімітів на валюто обмінні операції Казначейства на засідання КУАП; 
– проведення експертизи банківських продуктів щодо їх впливу на валютний ризик Банку, підготовка 

висновків та надання висновків і рекомендацій щодо зменшення впливу нового продукту на валютний 
ризик; 

– проведення бек-тестингу модельних та реальних результатів оцінки валютного ризику Банку та перевірка 
обґрунтованості та чинності припущень, закладених у моделі оцінки валютного ризику; 

– надання КУАП необхідних управлінських звітів та пропозицій щодо управління валютним ризиком; 
– участь у запровадженні системи внутрішнього контролю та інших засобів для забезпечення своєчасного 

інформування менеджменту відповідного рівня про будь-які відхилення від існуючих положень, процедур і 
лімітів з валютного ризику для вжиття необхідних заходів.      
   

Виявлення та оцінка валютного ризику здійснюється на основі таких методів та за допомогою:  
– аналізу відкритих валютних позицій Банку; 
– VAR-методології оцінки валютних ризиків; 
– аналізу концентрацій; 
– аналізу можливих сценаріїв і моделювання; 
– використання інструментів “бек-тестинг” (Back-testing) та “стрес-тестинг” (Stress-testing) при розробці 

методик з управління валютним ризиком.  
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Таблиця 31.1. Аналіз валютного ризику 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування 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  

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1  Долари США  22 568 395 21 947 140 - 621 255 22 506 182 22 054 184 - 451 998 
2  Євро  1 631 196 1 682 899 - (51 704) 1 569 041 1 530 941 - 38 100 
3  Фунти стерлінгів  2 458 1 189 - 1 269 1 889 175 - 1 714 
4  Інші  239 074 221 953 - 17 121 992 795 974 561 - 18 234 
5  Усього  24 441 122 23 853 181 - 587 941 25 069 907 24 559 861 - 510 046 

 
Таблиця 31.2. 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  

1  2  3  4  5  6  
1  Зміцнення долара США на 5%  31 063 - 22 600 - 
2  Послаблення долара США на 5%  (31 063) - (22 600) - 
3  Зміцнення євро на 5%  (2 585) - 1 905  - 
4  Послаблення євро на 5%  2 585 - (1 905) - 
5  Зміцнення фунта стерлінгів на 5%  63 - 86 - 
6  Послаблення фунта стерлінгів на 5%  (63) - (86) - 
7  Зміцнення інших валют  856 - 912 - 
8  Послаблення інших валют (856) - (912) - 
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Таблиця 31.3. 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 
звітного року  

Середньозважений валютний 
курс попереднього року  

вплив на 
прибуток/(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

вплив на 
прибуток/(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

1  2  3  4  5  6  
1  Зміцнення долара США на 5%  30 960 - 22 048 - 
2  Послаблення долара США на 5%  (30 960) - (22 048) - 
3  Зміцнення євро на 5%  (2 575) - 1 809 - 
4  Послаблення євро на 5%  2 575 - (1 809) - 
5  Зміцнення фунта стерлінгів на 5%  63 - 83 - 
6  Послаблення фунта стерлінгів на 5%  (63) - (83) - 
7  Зміцнення інших валют 740 - 793 - 
8  Послаблення інших валют (740) - (793) - 
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Відсотковий ризик 
 
Відсотковий ризик – це наявний або потенційний ризик для доходу і капіталу Банку, який виникає внаслідок 
несприятливих змін процентних ставок на фінансовому ринку. 
 
Управління відсотковим ризиком в Банку здійснюється у відповідності з Концепцією консолідованого управління 
ризиками в Групі ВТБ та Положення про порядок управління відсотковим ризиком ВАТ ВТБ Банк.  
 
Оцінка і моніторинг відсоткового ризику здійснюється на централізованій основі. 
 
Департаментом контролю банківських ризиків виконує такі основні функції: 
– здійснює незалежну від бізнесу кількісну оцінку відсоткового ризику, розробляє методологію аналізу та 

оцінки ризику, здійснює періодичне бек-тестування розроблених моделей; 
– здійснює незалежний від фронт-офісу поточний моніторинг дотримання структурними підрозділами 

Банку внутрішніх лімітів, обмежень, методик, регламентів та процедур з управління відсотковим ризиком, 
та, за результатами моніторингу, звітує керівництву та КУАП Банку про стан їх дотримання відповідно до 
діючих процедур; 

– надає пропозиції колегіальним органам Банку щодо оптимізації впливу відсоткового ризику на фінансовий 
результат та економічну вартість капіталу та здійснює моніторинг, аналіз, оцінку ризику, підготовку 
відповідних управлінських рішень з його обмеження та/або диверсифікації;  

– вносить на засідання КУАП Банку пропозиції щодо встановлення та перегляду лімітів (обмежень), зміни 
структури лімітів, пропозиції щодо погодження методик, положень, регламентів і процедур з управління 
відсотковим ризиком і внесення змін до них; 

– розробляє та бере участь у розробці методик, положень, регламентів і процедур щодо управління 
відсотковим ризиком; 

– здійснює постійний моніторинг процентного доходу та процентних витрат, процентного спреду (маржі) та 
чистого процентного доходу Банку, і в разі зменшення поточного рівня процентної маржі або виявлення 
ознак її потенційного зменшення внаслідок суттєвих змін відсоткових ставок на ринку, інформує про це 
КУАП;  

– здійснює моніторинг фінансових інструментів у портфелі Банку і на фінансовому ринку для визначення 
джерел фінансування та механізмів управління відсотковим ризиком; 

– здійснює моніторинг і аналіз структури процентних активів і зобов’язань Банку; 
– проводить моделювання та прогноз рівня ринкових процентних ставок та їх потенційного впливу на 

прибутковість та чисту економічну вартість Банку за різними сценаріями, затвердженими КУАП; 
– проводить періодичне бек-тестування прогнозних даних щодо величини відсоткового ризику, стрес-

тестування для оцінки величини максимальних втрат від зміни процентних ставок за певний період часу; 
– здійснює аналіз всіх нових банківських продуктів, послуг та процесів Банку та при внесенні змін до діючих 

банківських продуктів щодо схильності до відсоткового ризику, а також оцінку якісних і кількісних 
параметрів відсоткового ризику; 

– здійснює підготовку та надає КУАП Банку управлінську звітність, пропозиції щодо управління відсотковим 
ризиком; 

– надає пропозиції КУАП Банку та Фінансовому департаменту щодо управління відсотковим ризиком в 
процесі трансфертного ціноутворення;  

– надає колегіальним органам Банку рекомендації щодо розподілу (алокації) капіталу за видами ризиків ( у 
т.ч. відсоткового ризику тощо).          

 
Для кількісної оцінки процентного ризику Банк використовує такі показники: 
– процентні розриви (GAP-розриви); 
– величину чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів; 
– дюрацію активів/пасивів чутливих до зміни процентної ставки;  
– модифіковану дюрації; 
– опуклість; 
– середньозважена доходність активів/пасивів; 
– показники чутливості процентної позиції, такі як: 

• зміна чистої поточної вартості процентних позицій за фактичними ставками;  
• величина чутливості процентної позиції при неочікуваному паралельному зсуву кривої 

доходності на 100 базисних пунктів; 
• величина процентного ризику при паралельному зсуву базової кривої доходності на величину 

розрахованою з використанням VaR-методології; 
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– показники чутливості чистого процентного доходу за 12 місяців, такі як: 
• показник відношення чутливих до зміни процентної ставки активів та пасивів на інтервалі 

оцінки до 1 року;  
• прогнозне значення чистого процентного доходу за 12 місяців за фактичними ставками;  
• величина чутливості чистого прогнозного процентного доходу за 12 місяців при 

неочікуваному паралельному зсуву кривої доходності на 100 базисних пунктів; 
• величина чистого процентного доходу за 12 місяців, що знаходиться під ризиком, при 

паралельному зсуву базової кривої доходності на величину розрахованою з використанням 
VaR-методології; 

– показник чутливості процентних позицій до зміни процентних ставок при неочікуваному паралельному 
зсуву кривої доходності на 1 базисний пункт; 

– величина капіталу для покриття процентного ризику; 
– величину чутливості процентної позиції при неочікуваному паралельному зсуву кривої доходності на 

шокову величину.  
 
Оцінка відсоткового ризику здійснюється (за допомогою) на основі наступних методів та інструментів: 
– аналіз процентного GAP; 
– метод дюрації; 
– аналіз процентного спреду як цільового показника діяльності Банку; 
– VAR–методологія; 
– аналіз кривих доходності із залучення та розміщення коштів в розрізі валют; 
– аналіз можливих сценаріїв і моделювання. 
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Таблиця 31.4. 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  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  
   Попередній 2009 рік                           

1  Усього фінансових активів  4 065 339 9 065 488 5 517 916 5 367 345 24 016 088 
2  Усього фінансових зобов’язань  5 437 965 12 806 479 4 929 479 128 356 23 302 279 

3  
Чистий розрив за процентними ставками на кінець 
дня 31 грудня 2009 року  (1 372 627) (3 740 991) 588 437 5 238 991 713 809 

   Звітний 2010 рік       
4  Усього фінансових активів  11 818 580 3 841 137 3 598 096 6 879 148 26 136 961 
5  Усього фінансових зобов’язань  3 754 941 11 422 240 3 001 409 7 077 463 25 256 053 

6  
Чистий розрив за процентними ставками на кінець 
дня 31 грудня 2010 року  8 063 639 (7 581 103) 596 687 (198 315) 880 909 

 
Загальний аналіз відсоткового ризику 
Банк в процесі своєї діяльності наражається на відсотковий ризик зумовлений різницею строків до погашення/переоцінки процентних активів та процентних пасивів. 
Водночас рівень такого ризику залежить, з одного боку від структури/видів процентних активів та процентних пасивів, з іншого боку встановлених рівнів толерантності до 
відсоткового ризику та ефективності управління ним.  
 
Банк схильний до процентного ризику в умовах загального зростання процентних ставок на фінансовому ринку України. Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк 
займав довгу процентну позицію на часовому інтервалі до одного року в розмірі 1 079 млн. грн.(або 4,13% від чутливих до зміни відсоткової ставки активів Банку), що в умовах 
зниження процентних ставок на фінансовому ринку наражає Банк на процентний ризик і зниження процентного спреда на часовому інтервалі до одного року.  
 
В умовах невизначеності та значної волатильності фінансових ринків Банк в 2011 році надалі буде дотримуватись стратегії мінімізації відсоткового ризику та збалансування 
строків погашення/переоцінки процентних активів та процентних пасивів.  
 
Фінансові активи та зобов’язання відображені за балансовою вартістю за датами перегляду процентних ставок відповідно до договорів чи строків погашення залежно від того, 
яка з дат є ранішою. Для активів і зобов’язань з фіксованою процентною ставкою строковість визначається виходячи з періоду від дати балансу до дати погашення згідно з 
контрактом, а для активів і зобов’язань зі змінною процентною ставкою з урахуванням найближчого терміну перегляду процентних ставок чи дати погашення залежно від 
того, що настає раніше.  
          
Ризик визначається як ризик зменшення процентних доходів або збільшення процентних витрат через несприятливі зміни ринкових процентних ставок. Щомісячно 
Департамент контролю банківських ризиків надає КУАП звіт щодо розміру ризику, пов’язаного зі зміною процентних ставок, а також аналіз чутливості. Управління 
процентним ризиком та його хеджування здійснюється по групі ВТБ в цілому Казначейством материнського Банку ПАТ «Банк ВТБ» шляхом укладання процентних свопів в 
межах лімітів та параметрів, встановлених Керуючим Комітетом Банківської Групи ВТБ.             
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Аналіз чутливості Банку до зміни  процентних ставок представляє собою вплив паралельного зсуву кривої доходності на 100 базисних пунктів на чистий процентний доход за 
один рік. Таким чином, прогнозний за фактичними процентними ставками річний чистий процентний дохід Банку (1 628 408 тис. грн.) зменшиться на 18 246 тис. грн. або 
1,12% прогнозного річного чистого процентного доходу при зростанні процентних ставок на 100 б.п. (паралельний зсув кривої доходності). 
 
Оцінка впливу процентного ризику на чистий процентний дохід відбувається виходячи з наступних припущень: 
– незмінність часової структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів Банку; 
– незмінність структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів за видами (кредити юридичним особам, кредити фізичним особам, депозити фізичних 

осіб і т.п.); 
– незмінність структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів в розрізі банківських продуктів; 
– незмінність структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів в розрізі валют; 
– базуючись на історичних показниках та інформації щодо конкурентного середовища пасиви до запитання відносяться до інструментів, які нечутливі до зміни 

процентної ставки.  
 
Таблиця 31.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 
 

Рядок  Найменування статті  
2010 рік  2009 рік  

гривня  долари 
США  євро  інші  гривня  долари 

США  євро  інші  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
   Активи                          

1  Грошові кошти та їх еквіваленти          
2 Кошти в інших банках  9,42% 0,55% 1,00% 0,00% 22,75% 0,70% 0,00% 0,00% 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  17,84% 12,28% 13,87% 12,82% 21,09% 13,90% 15,63% 18,55% 

4 
Боргові цінні папери у портфелі банку на 
продаж  13,02%    18,08%    

5 Інші активи          
   Зобов’язання          

6 Кошти банків  8,99% 6,59% 2,32% 0,40% 19,46% 7,82% 1,41% 9,00% 
7 Кошти клієнтів:  9,12% 6,48% 6,96% 2,79% 13,50% 8,05% 9,73% 4,91% 

7.1 Поточні рахунки  3,16% 0,38% 1,56% 0,00% 4,86% 5,23% 2,72% 0,00% 
7.2 Строкові кошти  15,86% 8,74% 9,41% 8,15% 19,99% 10,81% 10,22% 11,51% 
8 Боргові цінні папери, емітовані банком  16,50%    16,50%    
9 Інші залучені кошти          
10 Інші зобов’язання   8,50%       
11 Субординований борг   4,74%    4,86%   
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Розкриття інформації щодо типу процентної ставки нарахування процентів:  
 
За кредитами та заборгованістю клієнтів юридичних осіб Банк використовує фіксовану процентну ставку при 
нарахуванні процентів. 
 
За коштами залученнями у вигляді субординованого боргу та залученням від материнського банку Банк 
використовує як фіксовану, так і плаваючу процентну ставку. Обсяг заборгованості за плаваючою процентною 
ставкою складає 46,48% від загального обсягу чутливих до зміни процентної ставки пасивів Банку: 
– субординований борг в розмірі 210 млн. доларів США з базою перегляду процентної ставки  LIBOR (3 М); 
– строкові залучення в розмірі 277 млн. доларів США з базою перегляду процентної ставки  LIBOR (3 М).   
 
Інший ціновий ризик 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк не утримує цінні папери у торговому портфелі. Таким чином Банк 
не має схильності до цінового ризику. 
 
Географічний ризик 
 
Таблиця 31.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  Україна  ОЕСР  Інші 
країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  
   Активи          

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  1 600 832 409 868 65 239 2 075 939 
2 Кошти в інших банках  256 633 - - 256 633 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  24 704 168 - 249 969 24 954 137 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  2 708 681 - - 2 708 681 
5 Інші фінансові активи  328 877 173 093 8 501 978 
6 Усього фінансових активів  29 599 191 582 961 315 216 30 497 368 
7 Нефінансові активи  1 765 744 - - 1 765 744 
8 Усього активів  31 364 935 582 961 315 216 32 263 112 

   Зобов’язання      
9 Кошти банків  2 225 748 - 15 984 972 18 210 720 
10 Кошти клієнтів  7 893 302 8 568 183 335 8 085 205 
11 Боргові цінні папери  емітовані банком  87 621 - - 87 621 
12 Інші залучені кошти  - 22 167 - 22 167 
13 Інші фінансові зобов’язання  279 887 171 891 11 839 463 617 
14 Субординований борг  - - 1 676 896 1 676 896 
15 Усього фінансових зобов’язань  10 486 558 202 626 17 857 042 28 546 226 
16 Нефінансові зобов’язання  254 926 8 12 254 946 
17 Усього зобов’язань  10 741 484 202 634 17 857 054 28 801 172 
18 Чиста балансова позиція  20 623 451 380 327 (17 541 838) 3 461 940 
19 Зобов’язання кредитного характеру  540 849 796 - 541 645 
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Таблиця 31.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній 2009 рік 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  Україна  ОЕСР  Інші 
країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  
   Активи          

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  1 551 221 634 418 820 347 3 005 986 
2 Кошти в інших банках  238 968 - - 238 968 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  22 056 919 123 870 598 100 22 778 889 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  335 880 - - 335 880 
5 Інші фінансові активи  109 467 905 4 110 376 
6 Усього фінансових активів  24 292 455 759 193 1 418 451 26 470 099 
7 Нефінансові активи  1 443 279 - - 1 443 279 
8 Усього активів  25 735 734 759 193 1 418 451 27 913 378 

   Зобов’язання      
9 Кошти банків  798 352 - 17 584 654 18 383 006 
10 Кошти клієнтів  5 034 104 8 437 127 485 5 170 026 
11 Боргові цінні папери  емітовані банком  89 560 - - 89 560 
12 Інші залучені кошти  - 33 348 - 33 348 
13 Інші фінансові зобов’язання  58 207 2 7 096 65 305 
14 Субординований борг  - - 1 682 240 1 682 240 
15 Усього фінансових зобов’язань  5 980 223 41 787 19 401 475 25 423 485 
16 Нефінансові зобов’язання  183 117 8 12 183 137 
17 Усього зобов’язань  6 163 340 41 795 19 401 487 25 606 622 
18 Чиста балансова позиція  19 572 394 717 398 (17 983 036) 2 306 756 
19 Зобов’язання кредитного характеру  206 527 799 - 207 326 

 
Концентрація вказує на відповідну чутливість діяльності Банку до змін, що мають вплив на конкретну галузь чи 
географічний регіон. Концентрація виникає в разі якщо декілька контрагентів здійснюють однакову господарську 
діяльність в одному географічному регіоні або мають подібні економічні характеристики, що обумовлюють їх 
здатність виконувати договірні зобов’язання, які зазнають однакового впливу змін в економічних, політичних або 
інших умовах. Банк визначає географічну концентрацію відповідно до принципів, встановлених НБУ. 
 
З метою уникнення надмірної концентрації ризиків, внутрішня політика і процедури Банку включають конкретні 
інструкції щодо зосередження уваги на збереженні диверсифікованого портфелю. Рівні прийнятної концентрації 
визначенні в кредитній політиці Банку.  
 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності – визначається як наявний або потенційний ризик для доходів та капіталу банку, який виникає 
через неможливість вчасно задовольнити потреби банку в наявних коштах для виконання своїх грошових 
зобов’язань. 
 
Управління ризиком ліквідності Банку здійснюється відповідно до Концепції консолідованого управління 
ризиками в Групі ВТБ,  Положення про управління ризиком ліквідності Банк та низки методик, процедур та 
інструкцій. За вищезазначеними методиками аналізується строковий розрив ліквідності Банку, контролюється 
забезпечення необхідного обсягу ліквідних активів у загальній структурі балансу Банку. Складовою частиною 
політики управління ризиком ліквідності та елементом антикризового менеджменту Банку є Процедура 
антикризового управління у разі виникнення кризи ліквідності.  
 
Банк використовує централізовану систему управління ризиком ліквідності, коли ризики окремих операцій 
консолідуються на рівні Головного офісу Банку. Таким чином, аналіз ризику ліквідності здійснюється на 
постійній основі на рівні Банку в цілому.  
 
В Банку розділяється управління ризиками миттєвою і строковою ліквідності. 
      
Управління миттєвою ліквідністю – основна задача, яка вирішується Банком у сфері оперативного управління 
активами і пасивами. Вона полягає у визначенні і підтримці мінімально необхідного для забезпечення розрахунків 
грошового залишку в готівковій/безготівковій формі в розрізі валют. 
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Управління миттєвою ліквідністю в Банку здійснюється казначейством за рахунок оперативного (протягом дня) 
визначення поточної грошової позиції Банку і формування прогнозу зміни платіжної позиції з врахуванням 
сформованого платіжного календаря Банку і різних сценаріїв розвитку подій.  
 
Основною задачею управління строковою ліквідністю є зміна структури строкових активів і пасивів Банку з 
метою скорочення розриву ліквідності до заданого рівня до моменту наближення термінів виконання вимог і 
зобов’язань. Виконання даної задачі досягається в ході оперативного визначення наявної поточної позиції за 
ризиком строкової ліквідності шляхом визначення поточних значень строкових розривів ліквідності відповідно до 
внутрішніх обмежень, а також  до обмежень, встановлених НБУ.  
 
Департамент контролю банківських ризиків здійснює моніторинг ризику ліквідності на загальнобанківському 
рівні, а саме:  
– на постійній основі здійснює загальний моніторинг виконання Банком нормативів ліквідності та 

обов’язкового резервування залучених коштів, встановлених НБУ; 
– на постійній основі здійснює поточний моніторинг структурної ліквідності Банку; 
– розраховує та доводить до структурних підрозділів Головного офісу Банку значення лімітів та обмежень, 

що регулюють строкові розриви ліквідності у відповідності з методиками та процедурами, встановленими 
правлінням та КУАП Банку;  

– вносить на засідання КУАП Банку пропозиції щодо встановлення та перегляду  лімітів (обмежень), зміни 
структури лімітів (обмежень), пропозиції щодо затвердження та внесення змін до діючих методик, 
процедур, положень та регламентів з ризику ліквідності; 

– на постійній основі контролює та проводить моніторинг дотримання структурними підрозділами 
Головного офісу Банку, та відділеннями (регіональними дирекціями) Банку діючих внутрішніх лімітів 
(обмежень), методик, регламентів та процедур з ризику ліквідності та інформує керівництво Банку про стан 
дотримання лімітів (обмежень) за результатами контролю;  

– на постійній основі здійснює поточний моніторинг фінансових інструментів у портфелі Банку і на 
фінансовому ринку для визначення джерел та вартості можливого  строкового фінансування операцій 
Банку; 

– проводить моделювання та прогнозування стану ліквідності Банку за різними сценаріями; 
– розробляє та бере участь у розробці методик, процедур, положень, регламентів щодо управління ризиком 

ліквідності; 
– надає КУАП Банку звіти та пропозиції щодо управління ризиком ліквідності. 
          
Процес виявлення (ідентифікація) та оцінки (вимірювання) ризику ліквідності здійснюється в такий спосіб: 
– виявлення та аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на ліквідність Банку, прогноз їх зміни; 
– розробка, затвердження та використання методології аналізу ризику ліквідності на базі комплексу 

кількісних  та якісних показників; 
– встановлення та контроль за виконанням нормативів та коефіцієнтів ліквідності, для обмеження рівня 

ризику, що приймається Банком; 
– постійний моніторинг балансових показників для визначення стану ліквідності; 
– складання звітності з розрахунку розривів грошових потоків, що відображає стан поточної та прогнозної  

ліквідності Банку „gap analyses”; 
– встановлення та перегляд лімітів; 
– моніторинг та контроль встановлених лімітів та оцінка можливих змін; 
– зважування активів та зобов’язань для визначення ризику концентрацій; 
– застосування методів прикладного статистичного аналізу для оцінки ризику ліквідності ринку; 
– аналіз сценаріїв «What-If-аналіз»; 
– прийняття та впровадження дій з управління активами та/або пасивами Банку, спрямованих на підтримку 

ризику ліквідності на необхідному рівні; 
– розробка детального плану заходів щодо мобілізації Банком ліквідних активів на випадок дефіциту 

ліквідності.          
 
Протягом 2010 року нормативи миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності (внутрішні та встановлені 
НБУ)  були дотримані, показники ліквідності мали задовільні значення, розрив за строками до погашення в 
цілому перебував у встановлених межах. 
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Таблиця 31.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
На вимогу та 
менше 1 міс.  Від 1 до 3 міс.  

Від 3 до 12 
міс.  

Від 12 міс. 
до 5 років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1 Кошти інших банків  2 268 519 4 820 971 5 016 739 7 202 852 - 19 309 081 
2 Кошти клієнтів:  3 567 548 1 863 341 2 696 431 166 254 8 161 8 301 735 

2.1 Фізичні особи  1 390 208 1 446 661 2 020 828 144 347 8 137 5 010 181 
2.2 Інші  2 177 340 416 680 675 603 21 907 24 3 291 554 
3 Боргові цінні папери  емітовані банком  88 166 - - - - 88 166 
4 Інші залучені кошти  565 313 1 408 23 221 - 25 507 
5 Субординований борг  1 527 17 775 59 579 939 876 1 038 612 2 057 369 
6 Інші фінансові зобов’язання  461 601 971 992 53 - 463 617 
7 Фінансові гарантії  11 215 32 823 59 436 68 636 - 172 110 
8 Інші зобов’язання кредитного характеру  - - - 369 535 - 369 535 

9 
Усього потенційних майбутніх виплат за 
фінансовими зобов’язаннями  6 399 141 6 736 194 7 834 585 8 770 427 1 046 773 30 787 120 

 
Таблиця 31.9 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
На вимогу та 
менше 1 міс.  Від 1 до 3 міс.  

Від 3 до 12 
міс.  

Від 12 міс. 
до 5 років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1 Кошти в інших банках  3 238 636 3 778 214 6 742 106 5 672 259 - 19 431 215 
2 Кошти клієнтів:  3 257 232 881 673 1 059 241 110 599 10 019 5 318 764 

2.1 Фізичні особи  1 679 102 681 531 820 913 90 692 9 946 3 282 184 
2.2 Інші  1 578 130 200 142 238 328 19 907 73 2 036 580 
3 Боргові цінні папери  емітовані банком  87 332 - 690 5 824 - 93 846 
4 Інші залучені кошти  879  457 2 081 37 738 - 41 155 
5 Субординований борг  1 494 18 874 61 415 1 029 552 1 045 321 2 156 656 
6 Інші фінансові зобов’язання  64 259 324 384 67 56 65 090 
7 Фінансові гарантії  24 246 22 923 129 423 23 759 72 200 423 
8 Інші зобов’язання кредитного характеру  2 509 - - 4 394 - 6 903 

9 
Усього потенційних майбутніх виплат за 
фінансовими зобов’язаннями  6 676 587 4 702 465 7 995 340 6 884 192 1 055 468 27 314 052 
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Таблиця 31.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний 2010 рік 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  На вимогу та 
менше 1 міс.  Від 1 до 3 міс.  Від 3 до 12 

міс.  
Від 12 міс. 
до 5 років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
   Активи                             

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  2 075 939 - - - - 2 075 939 
2 Кошти в інших банках  256 633 - - - - 256 633 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  3 790 247 4 238 108 7 085 309 9 309 028 531 445 24 954 137 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  840 574 43 677 1 209 069 601 291 14 070 2 708 681 
5 Інші фінансові активи  485 596 1 947 3 563 10 708 164 501 978 
6 Усього фінансових активів  7 448 989 4 283 732 8 297 941 9 921 027 545 679 30 497 368 

  Зобов’язання        
7 Кошти в інших банках  2 267 451 4 549 713 4 460 732 6 932 824 - 18 210 720 
8 Кошти клієнтів  3 538 770 1 800 150 2 595 830 145 690 4 765 8 085 205 
9 Боргові цінні папери  емітовані банком  87 621 - - - - 87 621 
10 Інші залучені кошти  406 - - 21 761 - 22 167 
11 Інші фінансові зобов’язання  461 815 971 992 53 - 463 831 
12 Субординований борг  1 353 3 586 - 644 898 1 027 059 1 676 896 
13 Усього фінансових зобов’язань  6 357 416 6 354 420 7 057 554 7 745 226 1 031 824 28 546 440 
14 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня  1 091 573 (2 070 688) 1 240 387 2 175 801 (486 145)  1 950 928 
15 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня  1 091 573 (979 115) 261 272 2 435 073 1 950 928  

 
На звітну дату 31 грудня 2010 року Банк має позитивний сукупний розрив ліквідності строком до 1 місяця, що становить 1 091,57 млн. грн. (3,38% від активів). Обсяг активів 
перевищує обсяг пасивів зі строком погашення до 1 місяця, таким чином рівень ризику короткострокової ліквідності є низьким.      
 
На звітну дату  31 грудня 2010 року Банк має позитивний сукупний розрив ліквідності строком до 1 року, що становить 261,27 млн. грн. (0,81% від активів). Обсяг активів 
перевищує обсяг пасивів зі строком погашення до 1 року, таким чином рівень ризику середньострокової ліквідності є низьким. 
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Таблиця 31.11 Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній 2009 рік 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  На вимогу та 
менше 1 міс.  Від 1 до 3 міс.  Від 3 до 12 

міс.  
Від 12 міс. 
до 5 років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
   Активи                                

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  3 005 986 - - - - 3 005 986 
2 Кошти в інших банках  238 968 - - - - 238 968 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  1 882 678 5 672 800 8 973 937 4 920 332 1 329 142 22 778 889 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  267 064 2 616 - 66 200 - 335 880 
5 Інші фінансові активи  97 745 4 676 5 311 2 644 - 110 376 
6 Усього фінансових активів  5 492 441 5 680 092 8 979 248 4 989 176 1 329 142 26 470 099 

   Зобов’язання        
7 Кошти в інших банках  3 169 266 3 538 997 6 125 168 5 549 575 - 18 383 006 
8 Кошти клієнтів  3 234 199 853 553 985 948 91 455 4 871 5 170 026 
9 Боргові цінні папери  емітовані банком  83 966 - - 5 594 - 89 560 
10 Інші залучені кошти  642 - - 32 706 - 33 348 
11 Інші фінансові зобов’язання  64 474 324 384 67 56 65 305 
12 Субординований борг  1 384 4 006 - 646 785 1 030 065 1 682 240 
13 Усього фінансових зобов’язань  6 553 931 4 396 880 7 111 500 6 326 182 1 034 992 25 423 485 
14 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня  (1 061 490) 1 283 212 1 867 748 (1 337 006) 294 150 1 046 614 
15 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня  (1 061 490) 221 722 2 089 470 752 464 1 046 614  

 
Дані примітки 31 перехресно відображено в примітках до Балансу (примітка 4-19). 
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Примітка 32. Управління капіталом 
 
Таблиця 32.1. Структура регулятивного капіталу 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  
 Регулятивний капітал банку (РК) 4 763 093 3 123 340 
 Основний капітал    
1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 5 415 784 2 928 784 
2 Внески за незареєстрованим статутним капіталом - - 

3 
Розкриті резерви  що створені або збільшені за рахунок 
нерозподіленого прибутку 181 277 181 277 

3.1 Дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу - - 
3.2 Емісійні різниці - - 

3.3 
Загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з 
законами України 181 277 181 277 

3.3.1 З них резервні фонди 47 228 47 228 

4 

Зменшення ОК (сума недосформованих резервів; нематеріальних 
за мінусом суми зносу; капітальних вкладень у нематеріальні 
активи; збитків минулих та поточних років) у тому числі: 2 608 484 1 548 391 

4.1 Сума недосформованих резервів під активні операції - - 
4.2 Нематеріальні активи за мінусом суми зносу 31 518 14 015 
4.3 Капітальні вкладення у нематеріальні активи 4 540 686 
4.4 Збитки минулих років 941 540 - 
4.5 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів - 1 312 
4.6 Розрахунковий збиток поточного року 1 630 886 1 532 378 

4.7 
Коригування основного капіталу згідно розпорядчих документів 
НБУ - - 

5 Основний капітал (ОК) (капітал 1-го рівня) 1.1.1+1.1.2-1.1.3 2 988 577 1 561 670 
  % до основного та додаткового капіталу 62,74% 50,00% 
 Додатковий капітал    

6 

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) 82 673 66 024 

7 Результат переоцінки основних засобів 119 037 115 131 
8 Розрахунковий прибуток поточного року - - 
9 Прибуток минулих років 270 92 
10 Субординований борг,  що враховується до капіталу 1 572 535 1 577 137 
11 Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) 1 774 516 1 758 384 
12 Додатковий капітал до розрахунку 1 774 516 1 561 670 
 % до основного та додаткового капіталу 37,26% 50,00% 

13 
Сума перевищення додаткового ГЕПу більше року над сумою 
фактично сплаченого зареєстрованого статутного капіталу - - 

14 
Регулятивний капітал, невідкоригований на суму перевищення Н7 
та Н9 4 763 093 3 123 340 

15 

Сума перевищення загальної суми операцій, що здійснюються 
щодо одного контрагента над установленим нормативним 
значенням нормативу Н7 - - 

17 

Сума перевищення загальної суми операцій, що здійснюються 
щодо одного інсайдера над установленим нормативним 
значенням нормативу Н9 - - 

 Усього регулятивного капіталу 4 763 093 3 123 340 
 
Політика Банку полягає в збережені рівня адекватності капіталу при забезпеченні очікуваного зростання та 
одночасному захисті вкладників від ризику втрати інвестованих коштів. 
   
Керівництво Банку та відповідні колегіальні органи Банку особливо приділяють увагу таким факторам: коефіцієнт 
адекватності капіталу, якість менеджменту, ліквідність, якість та структура активів, динаміка доходів та витрат, 
структура ресурсної бази, якості операційних процедур, можливості досягнення прогнозованих змін та іншими 
факторами, що впливають на адекватність капіталу.     
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Щорічно Банком складається план капіталізації, який має гарантувати, що Банк виконуватиме мінімальні 
регулятивні вимоги щодо капіталу і який деталізує прогнозоване зростання капіталу відповідно до прогнозів 
зростання  активів, дивідендних виплат, майбутнього розширення бізнесу, втрат за проблемними кредитами, 
прогнозованих витрат та прогнозованих доходів.     
 
В 2010 році план капіталізації виконано повністю згідно затверджених на початку року планів Банку, ринкових та 
вимог Національного банку України. 
 
Відповідно до вимог  Національного банку України, норматив достатності (адекватності)  регулятивного капіталу 
має бути не менший ніж 10%  від суми активів, зважених  з урахуванням ризику.    
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року адекватність регулятивного капіталу Банку складала 16,63%, станом на 
кінець дня 31 грудня 2009 року  адекватність регулятивного капіталу складала 13,86%.    
 
Протягом 2010 та 2009 років Банк повністю виконував регулятивні вимоги стосовно значення нормативу 
адекватності регулятивного капіталу.    
 
Розрахунок регулятивного капіталу та значення нормативів  достатності регулятивного капіталу наведено 
відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою 
Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, Методики розрахунку економічних 
нормативів регулювання діяльності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку 
України від 02 червня  2009 року № 315, та з урахуванням коригуючи проводок на основі даних файлу 81 «Дані 
про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (без залишків за рахунками 
класів 6 та 7)». 
 
Примітка 33. Потенційні зобов’язання банку 
 
а) розгляд справ у суді: 
У разі задоволення вимог позивачів по окремих справах , по яких рішення не прийняті станом на кінець 31 грудня 
2010 року, загальна сума потенційних зобов‘язань, що може бути стягнута з Банку, складає 7 571 тис. грн., з них за 
попередньою оцінкою розгляду справ, позовні вимоги за позовом до Банку імовірно будуть задоволені на суму  
3 586 тис. грн., судові справи за позовом до Банку з високою імовірністю будуть вирішені на користь Банку на 
суму 3 985  тис. грн. 
 
б) можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань: 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року потенційних зобов’язань, що пов’язані з виникненням податкових 
зобов’язань, у Банку немає. 
 
в) зобов’язання з капітальних вкладень: 
 
Рядок Тип зобов’язань Сума, 

сплачена за 
контрактами 

Сума зобов’язань з 
капітальних вкладень 
за контактами  на 
кінець дня 31.12.2010 

1 Капітальні вкладення в незавершене будівництво 72 477 2 643 
2 Капітальні вкладення в придбання/встановлення 

комп’ютерного обладнання та програмного 
забезпечення 32 819 5 388 

3 Всього 105 296 8 031 
 
г) зобов’язання оперативного лізингу (оренди): 
 
Таблиця 33.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік  2009 рік  

1  2  3  4  
1  До 1 року  89 758 88 322 
2  Від 1 до 5 років  163 661 164 283 
3  Понад 5 років  86 335 51 431 
4  Усього  339 754 304 036 
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г) зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням 
 
Таблиця 33.2. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 2  3  4  5  
1 Зобов’язання з кредитування, що надані   191 442 80 235 
2 Невикористані кредитні лінії   3 281 378 2 276 644 
3 Експортні акредитиви   68 943 139 677 
4 Власні акредитиви ВАТ ВТБ Банк  - - 
5 Імпортні акредитиви   369 545 7 053 
6 Гарантії видані   169 581 198 593 
7 Резерв за зобов’язаннями  що пов’язані з 

кредитуванням  16 (2 123) (821) 
8 Усього зобов’язань  що пов’язані з 

кредитуванням за мінусом резерву  
 

4 078 766 2 701 381 
 
д) активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов’язані з володінням, 
користуванням та розпорядженням ними 
 
Таблиця 33.3. Активи, надані в заставу 
 
Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язання 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язання 

1  2  3  4  5 6 
1 Майнові права 159 638 159 596 240 880 240 703 
2 Усього  159 638 159 596 240 880 240 703 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, Банк надав в заставу майнові права за кредитами наданими іншим 
Банкам на суму 159 638 тис. грн., під кредити отримані від інших банків на суму 159 596 тис. грн..  
 
Примітка 34. Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Розрахункову справедливу вартість фінансових активів і зобов’язань Банк визначає з використанням ринкової 
інформації (за її наявності). Проте для тлумачення ринкової інформації з метою визначення розрахункової 
справедливої вартості неодмінно потрібне суб’єктивне судження. Економіка України характеризується 
особливостями, властивими ринковій економіці перехідного періоду, і активність її фінансового ринку поки що є 
низькою. Таким чином, розрахунки не завжди відповідають реальним сумам, за які Банк міг би реалізувати 
фінансовий актив та зобов’язання з урахуванням поточних обставин.  Банк визначив, що справедлива вартість 
фінансових активів і зобов’язань суттєво не відрізняється від їх балансової вартості.  
 
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. 
 
За справедливу вартість цінного папера береться вартість, що визначена котирувальною ціною покупця (ціною 
bid) за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття 
останнього біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива 
вартість цінного папера визначається за його останнім біржовим курсом, що визначений за результатами 
біржових торгів, які відбулися протягом останніх десяти робочих днів звітного місяця.      
 
За цінними паперами, справедлива вартість яких не може бути визначена Банком за їх котирувальною ціною, 
банк розраховує суму очікуваного відшкодування цінних паперів з урахуванням поточної ринкової ставки 
дохідності та ризику цінного папера.  
 
Для розрахунку суми очікуваного відшкодування за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим 
прибутком використовується значення ставки KIACR у відсотках річних.     
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Для розрахунку суми очікуваного відшкодування за борговими цінними паперами значення ставки KIACR у 
відсотках річних трансформується в значення ставки KIACR у відсотках. 
 
Таблиця 34.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, які не 
відображаються в балансі банку за справедливою вартістю 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

1  2  3  4  5 6 
1 Кредити та заборгованість клієнтів 24 954 137 24 176 316 22 778 889 22 309 275 
2 Кошти клієнтів 8 085 205 8 166 239 5 170 026 5 177 165 

 
Примітка 35. Операції з пов’язаними особами 
 
Таблиця 35.1. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року 

(тис. грн.) 

Ряд 
Найменування статті  

Материнська 
компанія  

Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші 
пов’язані 
особи  

1 2  3  4 5 
1 Кошти в інших банках  57 856 - 323 702 
2 Кредити та заборгованість клієнтів  - 10 514 9 990 
3 Резерв під заборгованість за кредитами  - 75 332 
4 Інші активи  - 6 - 
5 Кошти банків  15 887 562 - 67 643 
6 Кошти клієнтів  - 866 166 636 
7 Інші залучені кошти - 131 6 
8 Субординований борг  1 676 896 - - 

 
Таблиця 35.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за звітний 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Материнська 
компанія  

Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші 
пов’язані 
особи  

1 2  3  4 5 
1 Процентні доходи  - 1 010 1 315 
2 Процентні витрати  1 297 165 124 17 167 
3 Резерв під заборгованість за кредитами  1 181 1 037 2 341 
4 Інші операційні доходи  - - 1 
5 Адміністративні та інші операційні витрати  - 16 182 41 448 

 
Таблиця 35.3. 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  

Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші 
пов’язані 
особи  

1 2  3  4 5 
1 Гарантії отримані  - - 15 461 
2 Інші зобов’язання  - 243 2 391 

 



ПАТ «ВТБ Банк»  Річна фінансова звітність за 2010 рік 

 
78 

Таблиця 35.4. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом 2010 
року 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Материнська 
компанія  

Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші 
пов’язані 
особи  

1 2  3  4 5 

1 Сума кредитів, що надані пов’язаним особам 
протягом року  - 1 924 2 626 

2 Сума кредитів  що погашені пов’язаними особами 
протягом року  - 2 538 4 008 

 
Таблиця 35.5. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року 

(тис. грн.) 

Рядок  
Найменування статті  

Материнська 
компанія  

Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші 
пов’язані 
особи  

1 2  3  4 5 
1 Кошти в інших банках  827 033 - 65 615 
2 Кредити та заборгованість клієнтів  - 9 621 13 079 
3 Резерв під заборгованість за кредитами  16 541 79 367 
4 Інші активи - - 460 
5 Кошти банків  17 527 816 - 56 605 
6 Кошти клієнтів  - 1 531 62 008 
7 Інші зобов’язання  - - 12 
8 Субординований борг  1 682 240 - - 

 
Таблиця 35.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за попередній 2009 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Материнська 
компанія  

Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші 
пов’язані 
особи  

1 2  3  4 5 
1 Процентні доходи  - 933 1 526 
2 Процентні витрати  1 471 369 59 5 196 
3 Результат під заборгованість за кредитами - 554  448 
4 Результат від переоцінки іноземної валюти  (539 107) 291 6 649 
5 Інші операційні доходи  - - 2 
6 Адміністративні та інші операційні витрати  - 11 253 31 499 

 
Таблиця 35.7. 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  
Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші пов’язані особи  

1 2  3 4 
1 Гарантії отримані  - 14 503 
2 Інші зобов’язання  63 1 333 

 
Таблиця 35.8. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом 2009 
року 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Провідний 
управлінський 
персонал  

Інші пов’язані особи  

1 2  3 4 

1 Сума кредитів, що надані пов’язаним особам 
протягом року  - 779 

2 Сума кредитів  що погашені пов’язаними особами 
протягом року  3 696 2 149 
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Таблиця 34.9. Виплати провідному управлінському персоналу 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Звітний рік  Попередній рік  

витрати  нараховане 
зобов’язання  витрати  нараховане 

зобов’язання  
1  2  3  4 5 6 
1  Поточні виплати працівникам  13 457 - 10 892 - 

 
Примітка 36. Рахунки довірчого управління 
 

Рядок  Найменування статті  На 31 грудня 
2010 року 

На 31 грудня 
2009 року 

Зміни після дати 
останньої річної 
звітності 

(+; -)  
1  2  3  4  5  

1  
Поточні рахунки банку - управителя з 
довірчого управління  1 342 1 342 - 

2 
Дебіторська заборгованість за операціями 
довірчого управління 49 49 - 

3 Інші активи в довірчому управлінні  47 618 47 618 - 

4 
Нараховані доходи за об’єктами довірчого 
управління  - 286 (286) 

5 
Усього за активними рахунками 
довірчого управління  49 009 49 295 (286) 

6 Фонди банківського управління  49 009 49 009 - 
6 Доходи від операцій довірчого управління  - 286 (286) 

7 
Усього за пасивними рахунками 
довірчого управління  49 009 49 295 - 

 
Примітка 37. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) 
 
Аудиторська фірма - ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги». Свідоцтво Аудиторської Палати України про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3516. 
 
 
 

 

 

 

Вик. Глемба Т.А. (044) 498-64-45 


