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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ  
 

Власнику в особі Кабінету Міністрів України, Наглядовій раді та Правлінню відкритого 

акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”: 
 

Ми провели аудит фінансової звітності, яка додається на сторінках 1-127, відкритого 

акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (надалі – “Банк”), яка 

складається з балансу станом на 31 грудня 2010 року та відповідних звітів про фінансові 

результати, рух грошових коштів та про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, 

а також основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток. 
 

Відповідальність керівництва за підготовку фінансової звітності 
 

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї 

фінансової звітності та її відповідність основі бухгалтерського обліку, яка базується на вимогах 

нормативних документів Національного банку України (надалі – “НБУ”) щодо організації 

бухгалтерського обліку та звітності у банківських установах України, вимогах НБУ щодо 

індивідуально встановлених особливостей розрахунку резервів за кредитами та розрахунку 

окремих нормативів Банку, інших документах НБУ, та у питаннях, не урегульованих 

вищевказаними документами, на Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку України, а 

також за створення такої системи внутрішнього контролю, яка, на думку керівництва, є 

необхідною для підготовки фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок 

фінансових зловживань або помилок. 
 

Відповідальність аудитора 
 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на підставі 

проведеного нами аудиту.  Ми провели аудит згідно з вимогами Закону України “Про 

аудиторську діяльність” та згідно з Міжнародними стандартами аудиту, які були випущені 

Міжнародною федерацією бухгалтерів і затверджені Аудиторською палатою України як 

національні стандарти аудиту та обов‟язкові до застосування в Україні.  Ці стандарти 

вимагають обов‟язкового дотримання аудиторами етичних норм, а також планування та 

проведення аудиту з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що ця фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень. 
 

Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів щодо 

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

професійному судженні аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок.  Оцінка таких ризиків 

включає огляд системи внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірності фінансової 

звітності з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають даним обставинам, але не 

з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю підприємства.  

Аудит також включає оцінку доречності використання облікової політики та обґрунтованості 

бухгалтерських оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального представлення 

фінансової звітності. 
 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та обґрунтовану 

основу для надання нашого умовно-позитивного аудиторського висновку.



  

vii 
 

 

 

Основа для умовно-позитивного висновку 

 

У зв‟язку із наявністю технічних обмежень для отримання певних даних за кредитним та 

депозитним портфелями фізичних осіб у зведеному вигляді у розрізі контрагентів у цілому по 

Банку, ми не мали можливості отримати достатні аудиторські докази, необхідні для перевірки 

ряду ключових показників у Примітці 37 “Управління фінансовими ризиками” в Таблицях 37.8 

“Аналіз фінансових зобов‟язань за строками погашення за звітний рік” та 37.10 “Аналіз 

фінансових активів та зобов‟язань за строками погашення на основі очікуваних строків 

погашення за звітний рік” станом на 31 грудня 2010 року та в Таблицях 37.9  “Аналіз 

фінансових зобов‟язань за строками погашення за попередній рік” та 37.11  “Аналіз фінансових 

активів та зобов‟язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 

попередній рік” станом на 31 грудня 2009 року.  

 

Як зазначено у Примітці 1.10 до цієї фінансової звітності, об‟єкти основних засобів, які 

належать до групи “Будівлі, споруди і передавальні пристрої”, обліковуються за методом 

переоціненої вартості.  Періодичність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості 

будівель і споруд, які підлягають переоцінці.  Будівлі у балансі були переоцінені станом на 

1 листопада 2008 року, і Банк не проводив їхню оцінку після цієї дати.  У зв‟язку зі зниженням 

вартості нерухомості в Україні внаслідок фінансової кризи, та через відсутність оцінок станом 

на 31 грудня 2010 та 2009 років, ми не мали змоги визначити вплив цього відхилення на 

балансову вартість об‟єктів основних засобів, які належать до групи “Будівлі, споруди і 

передавальні пристрої”.  Застосування методу переоціненої вартості регулюється Інструкцією з 

бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, 

затвердженої постановою Правління НБУ від 20 грудня 2005 року № 480 (із змінами і 

доповненнями). 

 

Умовно-позитивний висновок 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених у розділі “Основа для 

умовно-позитивного висновку”, ця фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2010 року, а також фінансові 

результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, згідно з 

основою бухгалтерського обліку, яка базується на вимогах нормативних документів НБУ щодо 

організації бухгалтерського обліку та звітності у банківських установах України, вимогах НБУ 

щодо індивідуально встановлених особливостей розрахунку резервів за кредитами та 

розрахунку окремих нормативів Банку, інших документах НБУ, та у питаннях, не 

урегульованих вищевказаними документами – на Положеннях (стандартах) бухгалтерського 

обліку України. 

 

Пояснювальний розділ 

 

Ми звертаємо увагу, що у відповідності до законодавства Національний банк України має 

право визначати вимоги до банківських установ України, в тому числі встановлювати 

індивідуальні особливості розрахунку резервів за кредитами та розрахунку окремих нормативів 

Банку та інші особливості, що можуть суттєво відрізнятись від вимог загальноприйнятних 

нормативних актів Національного банку України, які діяли у звітному періоді та регулюють 

порядок розрахунку резервів за кредитами та розрахунку нормативів для банків України, та від 

вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.  Відповідно, річна фінансова 

звітність, що додається, призначена для осіб, які ознайомлені з вимогами нормативних 

документів Національного банку України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності 

в банківських установах України та з індивідуально встановленими особливостями  розрахунку 

резервів за кредитами та окремих нормативів Банку.  Наш висновок не містить застереження 

стосовно даного питання. 
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Ми звертаємо увагу, що з метою адаптації фінансової звітності Банку до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (“МСФЗ”), та враховуючи норми Інструкції про порядок 

складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою 

Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 480 (зі змінами), в частині 

необхідності складання приміток у відповідності до МСФЗ, керівництвом Банку було прийняте 

рішення щодо відображення у річній фінансовій звітності Банку за 2010 рік пов‟язаних сторін 

банку за критеріями, визначеними вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 

(“МСБО”) 24 “Розкриття інформації щодо пов‟язаних сторін”.  Оскільки інформація щодо 

пов‟язаних сторін в рамках річної фінансової звітності за 2009 рік містила дані щодо 

пов‟язаних осіб, визначених відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні, затвердженою Постановою Правління Національного банку 

України від 28 серпня 2001 року № 368 (зі змінами), Банк скоригував у даній фінансовій 

звітності примітки про операції з пов‟язаними сторонами за 2009 рік та станом на кінець дня 

31 грудня 2009 року з метою їх відповідності розкриттю інформації за 2010 рік та станом на 

31 грудня 2010 року.  Наш висновок не містить застереження стосовно даного питання. 

 

Ми звертаємо увагу на Примітку 1.17 “Податок на прибуток” цієї фінансової звітності, в якій 

розкривається позиція Банку щодо впливу змін у правилах оцінки податку на прибуток, які 

вступають в силу, починаючи з 1 квітня 2011 року, на визнання відстрочених податкових 

активів/зобов'язань станом на 31 грудня 2010 року.  Наш висновок не містить застереження 

стосовно даного питання. 
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Річний звіт за 2010 рік, стор. 1 

ВІДРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” 
 

 
Загальна інформація про діяльність банку  

 

 

Назва банку: Відкрите акціонерне товариство  

 “Державний ощадний банк України” 

 (ВАТ “Ощадбанк”) 

 

Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство 

 

Форма власності:   Приватна 

 

Місцезнаходження:   01001, м. Київ, 

вул. Госпітальна, 12-г 

 

Дата звітності:    31 грудня 2010 року 

 

Валюта звітності:   гривня 

 

Одиниця виміру:   тис. грн. 

 

 

1. Види діяльності, які здійснює та має здійснювати банк 

 

Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк” (надалі – банк) є 

державним банком, утвореним відповідно до Розпорядження Президента України від 20 травня 

1999 року № 106, Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 року № 876 

шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України у 

Державний ощадний банк України з організаційно-правовою формою – відкрите акціонерне 

товариство, який зареєстровано Національним банком України 26 травня 1999 року за № 4 і 

назву якого змінено на “Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”, 

що зареєстровано Національним банком України 28 грудня 1999 року. 

Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку 

України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1991 року за № 4. 

Банк у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України “Про банки і 

банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про господарські товариства”, 

іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та 

Статутом банку. 

На підставі банківської ліцензії № 148, виданої Національним банком України від 

16 січня 2002 року, банк має право здійснювати банківські операції, визначені частиною 

першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, а саме: 

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;  

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі 

переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та 

зарахування коштів на них;  

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

- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають 

їх виконання у грошовій формі;  

- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені 

товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 

платежів (факторинг);  

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

цінностей та документів;  

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

платіжних інструментів;  

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих 

карток;  

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. 

Відповідно до дозволу № 148-4, виданого Національним банком України від 21 вересня 

2009 року, банк має право на 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. Додаток до Дозволу № 148-4, виданий Національним банком 

України від 21 вересня 2009 року, визначає такий перелік операцій, які має право здійснювати  

ВАТ “Ощадбанк”: 

- 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 банком агентських договорів з юридичними особами-резидентами; 

 ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та 

клієнтів – нерезидентів у грошовій одиниці України; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній 

валюті; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці 

України; 

 відкриття кореспондентських  рахунків в уповноважених банках України в 

іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

 відкриття кореспондентських  рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті 

та здійснення операцій за ними; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

 торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком 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. 

- емісія власних цінних паперів;  

- організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;  

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андеррайтинг); 

- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової 

лотереї;  

- перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;  

- операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 

 з інструментами грошового ринку;  

 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;  

 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.  
 

- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та 

фізичними особами. 
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Крім цього, банк має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

здійснення:  

- діяльності з управління цінними паперами; 

- брокерської діяльності; 

- дилерської діяльності; 

- андерайтингу; 

- депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. 

На сьогодні банк утримує провідні позиції у розрахунково-касовому обслуговуванні 

клієнтів і планує зміцнити їх шляхом удосконалення внутрішніх технологічних процесів та 

привабливої тарифної політики. 

 

2. Стратегічна мета банку 

 

Основна стратегічна мета – залишаючись банком загальнонаціонального рівня, банк 

прагне відтворити позиції стабільної, прозорої, конкурентоздатної фінансової установи, яка 

співпрацює як з системними державними підприємствам, так і на традиційному для банку 

сегменті бізнесу – роздрібному. 

ВАТ “Ощадбанк” є універсальною банківською установою, діяльність якої спрямована 

на надання широкого спектру банківських послуг всім типам клієнтів та підприємств будь-якої 

форми власності.  

Стратегічні цілі та завдання Ощадбанку, а також пріоритети його розвитку було 

визначено Програмою розвитку ВАТ “Ощадбанк” на 2006-2010 роки, яку затверджено 

рішенням Наглядової ради банку (протокол від 13 березня 2006 року № 1). 

 

3. Спеціалізація банку 

 

ВАТ “Ощадбанк”, відповідно до структури своїх пасивів, має статус спеціалізованого 

ощадного банку. Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює 

провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України.  

Ощадбанк був i залишається відкритою та прозорою фінансовою структурою та вбачає 

це пріоритетом у подальшій діяльності. Згідно Програми розвитку, банк спрямовує значні 

зусилля на підвищення ефективності роботи, створення системи чіткої та адекватної 

регламентації діяльності, забезпечення доступу всіх громадян у всіх регіонах до належних 

банківських послуг, надання кредитів для корпоративних клієнтів, інших банківських 

продуктів кредитного характеру та послуг з обслуговування платежів корпоративних клієнтів.  

Ощадбанк – єдиний банк, який у відповідності до Закону України “Про банки та 

банківську діяльність” має державну гарантію по вкладах населення. 

 

4. Характеристика банківської діяльності 

 

Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов 

обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на 

ринку продуктів та послуг. 

Банк прагне підтримати та закріпити домінуючу роль на ринку роздрібних банківських 

послуг для приватних осіб, розширити присутність на ринку обслуговування органів 

державного управління і державних інституцій, збільшити вплив на ринку корпоративних 

клієнтів, що передбачає визначення оптимального розподілу пропорцій між основними 

напрямками діяльності: надання банківських продуктів та послуг фізичним особам, юридичним 

особам та органам державного управління і державним інституціям. 

Конкурентоспроможність банку є узагальнюючим показником ефективності діяльності і 

неодмінною умовою його подальшого розвитку в ринковому середовищі. Нині 

конкурентоспроможність банку значною мірою залежить від структурної досконалості, 

зокрема – від розвинутості філійної мережі та вміння централізовано керувати нею. 
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Згідно зі статистичною інформацією з сайту Національного банку України банківський 

сектор української економіки налічує понад 170 працюючих банків, які пропонують однотипні 

продукти та послуги (розрахунково-касове обслуговування, кредити, депозити, валютні 

операції, грошові перекази, інші послуги). Отже, наявність великої кількості банків-

конкурентів, що пропонують однотипні продукти за відсутності привілеїв і штучних бар‟єрів, 

обумовлює надзвичайно високий рівень конкуренції. В умовах високої конкуренції на ринку 

кредитних ресурсів і банківських послуг, рівень якої поступово зростає, перед банком постало 

питання постійного пошуку нових шляхів збільшення доходів та зменшення витрат, 

розширення традиційних та впровадження нових банківських послуг та продуктів, 

встановлення конкурентних цін на них. 

Зміни конкурентного середовища активізують і боротьбу за потенційних споживачів 

послуг на регіональному рівні, що спонукає банк до проведення оптимізації та розвитку власної 

мережі установ шляхом зміни їх місцезнаходження або перепідпорядкування не лише у 

великих містах, а й у райцентрах і великих селищах.  

На сьогоднішній день банк має суттєві переваги перед комерційними банками у сфері 

обслуговування населення регіонів країни через розгалужену мережу. Та нині й інші установи, 

передусім – найбільші й великі банки активно розвивають свою мережу та опановують цей 

напрям діяльності, конкуруючи з банком не лише щодо рівня процентних ставок і тарифів, а й 

щодо просування послуг на регіональному рівні через розвиток власної мережі. Тому головним 

завданням банку залишається збереження завойованих позицій на регіональних ринках з метою 

підвищення прибутку як банку в цілому, так і його філій шляхом проведення виваженої 

політики щодо оптимізації мережі установ. 

Банк проводить цілеспрямовану роботу з оптимізації та розвитку мережі установ. При 

цьому банк, як і раніше, залишається системоутворюючим з найрозгалуженішою мережею 

установ, які охоплюють найвіддаленіші куточки країни. 

Банк продовжував працювати згідно з визначеними Програмою розвитку банку на 2006-

2010 роки напрямами, залишається державним, продовжує розвивати роздрібний ринок 

банківських послуг, обслуговує в першу чергу населення, Пенсійний фонд України, державні та 

бюджетні підприємства і установи. Банк здійснює свою діяльність відповідно до нормативних 

вимог Національного банку України та ініціатив Короткого плану дій, схвалених Наглядовою 

радою банку. 

 

5. Результати від банківських та інших операцій 

 

У звітному періоді банк кредитував реальний сектор економіки, підтримував ліквідність 

на необхідному рівні, забезпечував ефективну діяльність, своєчасне та якісне обслуговування 

клієнтів. За 2010 рік банк досяг виконання встановлених фінансових цілей, працював 

прибутково і досягнув наступних результатів.  

Активи банку на 31 грудня 2010 року становили 59 019 133 тис. грн., що на 1,5%, або на 

907 446 тис. грн. менше, ніж на початок року.  

Структура пасивів банку змінилась у бік зростання частки коштів клієнтів на 0,5 в.п. до 

40,7% та зменшення частки зобов‟язань перед іншими банками на 1,6 в.п. до 26,9%. Частка 

власного капіталу зросла на 0,9 в.п. та склала 28,2% пасивів банку. 

Власний капітал банку за 2010 рік збільшився на 239 979 тис. грн., або на 1,5%, і на 

31 грудня 2010 року становив 16 626 329 тис. грн. Збільшення власного капіталу відбулось за 

рахунок зростання в 2,6 разу, або на 485 668 тис. грн., обсягу нерозподіленого прибутку 

минулих років, частка якого зросла з 1,9% до 4,8%. При цьому частка прибутку звітного року 

зменшилась на 1,4 в.п., з 4,2% до 2,8%, за рахунок зменшення його обсягу, порівняно з 

2009 роком, на 33,5%.  

Найбільшу питому вагу в структурі власного капіталу займає статутний капітал 

(з урахуванням дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу), частка якого на 

31 грудня 2010 склала 85,5%. При цьому його обсяг протягом 2010 року не змінився і становив 

14 211 516 тис. грн., в тому числі сплачений зареєстрований статутний капітал 

13 892 000 тис. грн. 
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Процентні зобов‟язання банку (без урахування нарахованих витрат) склали 

41 151 989 тис. грн., або 69,7% пасивів банку, з яких кошти фізичних осіб – 19 079 252 тис. грн., 

кошти юридичних осіб – 4 925 462 тис. грн., зобов‟язання перед іншими банками – 

15 856 948 тис. грн., цінні папери власного боргу – 500 601 тис. грн. та субординований борг – 

789 725 тис. грн.  

Залишок коштів клієнтів (без урахування нарахованих витрат) на 31 грудня 2010 року 

склав 24 004 714 тис. грн., що на 0,4% менше, ніж на початок року. На зменшення залишку 

вплинуло закриття у І кварталі 2010 року строкового депозиту Державного казначейства 

України у сумі 5 726 375 тис. грн. (у гривневому еквіваленті). Проте  частка коштів клієнтів у 

процентних зобов‟язаннях збільшилась на 1,5 в.п. і склала 58,3%.   

Залишок коштів фізичних осіб з початку року зріс на 30,3%, або на 4 432 111 тис. грн., і 

склав 46,4% процентних зобов‟язань банку, а їх частка в пасивах збільшилась на 7,9 в.п. і 

становила 32,3%. Строкові кошти фізичних осіб зросли на 43,3%, або на 3 145 259 тис. грн. Їх 

обсяг на 31 грудня 2010 року становив 10 411 989 тис. грн. 

Залишок коштів суб‟єктів господарювання з початку року збільшився на 32,0%, або на 

1 190 692 тис. грн., а їх частка в пасивах збільшилась на 2,1 в.п. і на 31 грудня 2010 становила 

8,3%. 

Для структури активів банку характерне зростання за 2010 рік частки коштів, 

розміщених у державні цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, на 

3,3 в.п. з 12,3% до 15,6%. При цьому частка найбільш дохідних активів – кредитів, наданих 

клієнтам (зменшених на суму сформованих резервів та з урахуванням нарахованих доходів) 

знизилась на 3,2 в.п., і склала 66,4%. Їх обсяг з початку року зменшився на 2 529 033 тис. грн., 

або на 6,1%, і на 31 грудня 2010 року становив 39 203 676 тис. грн. 

Дохідні активи банку (з урахуванням нарахованих доходів та за вирахуванням суми 

резервів під знецінення основної суми) з початку року зменшились на 2,7%, і становили 

52 504 866 тис. грн., або 89% активів банку.  

Найбільший обсяг в активах склав залишок за кредитами, наданими юридичним особам 

(зменшений на суму сформованих резервів та з урахуванням нарахованих доходів), який на 

31 грудня 2010 року склав 36 068 701  тис. грн. Його частка в активах з початку року 

зменшилася на 0,2 в.п. і становила 61,1%.  

З метою виконання державних програм та кредитування реального сектору економіки, у 

2010 році банк збільшив залишок кредитів, наданих державним установам в 1,9 разу до 

4 541 697 тис. грн. Частка цих кредитів у активах збільшилась майже вдвічі, і на 31 грудня 

2010 року склала 7,7%. 

Залишок за кредитами, наданими фізичним особам (зменшений на суму сформованих 

резервів та з урахуванням нарахованих доходів), з початку року зменшився на 1 869 270 тис. 

грн., або на 37,4%, і на 31 грудня 2010 року становив 3 134 975 тис. грн. Його питома вага в 

активах з початку року зменшилась на 3,1 в.п. і склала 5,3%.  

Для забезпечення надійності та стабільності, а також диверсифікації активів з метою 

зниження ризиків, значна частина залучених банком коштів (16,9%) розміщена в боргові цінні 

папери, що рефінансуються Національним банком України або емітовані Національним банком 

України.  

На 31 грудня 2010 року портфель цінних паперів банку (зменшений на суму 

сформованих резервів та з урахуванням нарахованих доходів) становив 10 885 293 тис. грн., або 

18,4% активів. З початку року його обсяг збільшився на 1 722 836 тис. грн., або на 18,8%, а 

частка в активах зросла на 3,1 в.п. 

Для забезпечення своєчасних розрахунків за дорученням клієнтів банк постійно 

підтримував ліквідність на достатньому рівні. Залишок коштів на кореспондентському рахунку 

в Національному банку України на 31 грудня 2010 року становив 1 226 014 тис. грн., готівкові 

кошти та банківські метали в касах банку – 1 613 004 тис. грн. З початку року частка коштів на 

кореспондентському рахунку в Національному банку України та в касах банку в активах зросла 

на 0,9 в.п., і на 31 грудня 2010 року склала 4,8%.  

Обсяг чистого процентного доходу банку становив 4 166 693 тис. грн., комісійний дохід 

досягнув 1 088 714 тис. грн.  

Адміністративні та інші операційні витрати банку складали 2 029 728 тис. грн. 
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Резерви на відшкодування можливих втрат за активними операціями сформовано 

банком у повному обсязі, який становив 5 653 708 тис. грн. Їх частка у активах збільшилась на 

4,5 в.п. і становила 9,6%. 

Обсяг чистого прибутку становив 460 601 тис. грн. 

Регулятивний капітал банку за рік збільшився на 1,6 %, або на 270 114 тис. грн., і 

становив 17 357 186 тис. грн. Адекватність регулятивного капіталу на кінець дня 31 грудня 

2010 року склала 40,41 %. 

За показниками ефективності діяльності за 2010 рік банк досягнув кращих результатів, 

ніж у середньому по банках України, а саме: рівень рентабельності балансового капіталу 

становив 2,77 %, рентабельності статутного капіталу – 3,32 %, рентабельності активів – 0,78 %.  

Прибутковість однієї акції склала понад 33 тис. грн. 

 

6. Опис кожного сегмента контрагентів 

 

В звітному періоді банк продовжував обслуговувати в першу чергу населення, що 

забезпечувало йому провідну позицію на ринку роздрібних банківських послуг. Стратегією 

банку в роздрібному сегменті є утримання ринкових позицій за рахунок продажу 

стандартизованих та уніфікованих продуктів. Насамперед це: 

- депозитні та кредитні операції з фізичними особами; 

- операції за міжнародними системами переказів та внутрішньобанківські перекази; 

- розрахунково-касові операції (виплата заробітної плати через поточні та вкладні 

рахунки в установах банку, виплата пенсій, грошової допомоги та інші соціальні 

виплати, допомоги по безробіттю); 

- приймання готівкових платежів населення. 

В корпоративному сегменті банк зосереджує свої зусилля, перш за все, на співпраці з 

великими державними підприємствами та/або національними компаніями з розвинутою 

мережею, надаючи їм повний спектр банківських послуг. Стратегія розвитку напрямку 

корпоративного бізнесу банку в 2010 році будувалась з врахуванням того, що Ощадбанк: 

- лідируючий банк у групі найбільших вітчизняних банків, який очолив рейтинг 

динамічності українських банків; 

- одна з найбільших фінансово-кредитних установ України із найрозгалуженішою 

мережею установ; 

- один з небагатьох банків, який вийшов із складної ситуації, що склалася під час кризи, з 

найменшими втратами; 

- державний банк, якому у зв‟язку з потужною ринковою позицією, задовільним 

фінансовим результатом, стабілізацією якості активів та високим регулятивним 

капіталом Міжнародне рейтингове агентство Moody‟s підвищило прогноз рейтингу за 

довгостроковими депозитами у національній валюті та боргового рейтингу (поточна 

оцінка “В2”) до “стабільного”. 

З метою підвищення ефективності обслуговування створено замкнуте коло ресурсів 

Пенсійного фонду України та коштів пенсійних виплат через установи УДППЗ “Укрпошта”. 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24 липня 2006 року № 1004, від 

26 березня 2008 року № 247 та від 03 грудня 2008 року № 1082, банк виконував функції 

уповноваженого банку з обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання учасників Оптового ринку електричної енергії України, суб‟єктів 

господарювання, що проводять діяльність, пов‟язану з постачанням природного газу за 

регульованим тарифом та підприємств теплоенергетики і їх відокремлених підрозділів. 

Протягом звітного року банк залишався одним з найбільших учасників грошового 

ринку, виходячи на ринок переважно з розміщенням ресурсів, використовуючи увесь спектр 

казначейських операцій для управління ліквідністю банку. 

Протягом 2010 року банк залишався активним учасником ринку FOREX.  

Станом на 31 грудня 2010 року банк є одним з найбільших операторів на ринку 

державних цінних паперів. 
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Банк є одним з лідерів у бізнесі кредитових і дебетових карток та в даний час стрімко 

розширює цей бізнес. Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем VISA Intl. і 

Master Card Wide та має ліцензії на випуск та обслуговування карток зазначених систем. 

Протягом року банком було об‟єднано свою банкоматну мережу з мережами банкоматів таких 

банків, як ПАТ “Укрсиббанк”, ВАТ “ВТБ Банк”, ПАТ “Енергобанк”, ПАТ “Дочірній банк 

Сбербанку Росії”. Для подальшого розвитку карткового бізнесу у 2011 році банком укладено 

договір з компанією Open Way на побудову власного процесингового центру. 

 

7. Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення установ банку 

 

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банку в 2010 року не відбувалось. 

 

8. Управління ризиками 

 

Система управління ризиками ґрунтується на затвердженій Наглядовою радою банку 

Концепції управління ризиками (далі – Концепція).  

З точки зору структурної організації, згідно Концепції, банк прийняв комбіновану 

модель управління ризиками, згідно якої управління відбуватиметься на трьох рівнях:  

- загальнобанківський (цей рівень представлений вищим менеджментом банку та 

відокремленими підрозділами. До його складу входять: Наглядова рада, правління 

банку, профільні комітети, підрозділи, що виконують функції ризик-менеджменту, 

внутрішнього аудиту та ревізії на рівні центрального апарату банку);  

- середній (цей рівень представлений керівництвом структурних підрозділів 

центрального апарату банку, що проводять банківські операції, керівництвом 

регіональних управлінь і його установ, профільними комітетами регіональних 

управлінь, підрозділами (працівниками), що забезпечують управління ризиками 

(регіональні ризик – аналітики) та підрозділами внутрішнього аудиту, ревізії та 

контролю на рівні регіональних управлінь банку); 

- операційний (операційний рівень складається з підрозділів, що безпосередньо 

проводять банківські операції (тобто підрозділів, де безпосередньо генеруються 

ризики), та підрозділів, що супроводжують ці операції).  

З функціональної точки зору процес ризик-менеджменту відбувається на рівні 

підрозділів, де генеруються ризики, на рівні відокремлених структурних одиниць, що 

виконують функції нагляду і контролю за ризиками, а також на рівні керівництва банку. 

Ризик-менеджмент охоплює всі напрями діяльності банку, які впливають на його 

профіль ризиків, що передбачає прийняття рішень та вжиття заходів, спрямованих на 

уникнення, переведення, страхування, хеджування, встановлення лімітів або прийняття ризику. 

Згідно Концепції, банк виділяє наступні ризики, які ідентифікує у своїй діяльності: 

 
Клас ризиків Категорія ризиків 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ 

РИНКОВІ РИЗИКИ 

Ризик ліквідності 

Процентний ризик 

Валютний ризик  

Ціновий ризик  

КРЕДИТНІ РИЗИКИ 

Ризик дефолту 

Ризик кредитного спреду 

Розрахунковий ризик 

Перед розрахунковий ризик (ризик заміщення) 

НЕПРЯМІ РИЗИКИ 

НЕПРЯМІ 

Операційний ризик 

Стратегічний ризик  

Регулятивний ризик (ризик законодавства) 

Ризик репутації 

Системний ризик 
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Концепція визначає принципові підходи до побудови ефективної системи управління 

ризиками в банку; методи та підходи до управління фінансовими ризиками розкриваються у 

відповідних політиках з управління фінансовими ризиками (ліквідності, процентним, валютним 

та ціновим). В рамках управління фінансовими ризиками правлінням та профільними 

комітетами банку встановлюються рівні толерантності за кожним з перелічених фінансових 

ризиків. 

За оцінкою банку, основними з переліку ризиків, на які наражається банк, є ризик 

ліквідності та кредитний ризик.  

З метою забезпечення ефективної діяльності в частині управління ризиками в банку 

створено департамент ризиків.  

Діяльність департаменту спрямована на виявлення, аналіз, оцінку, моніторинг та 

контроль фінансових ризиків в банку та підтримку прийняття рішень комітету з питань 

управління активами та пасивами банку в частині управління ринковими ризиками та 

кредитного комітету банку в частині управління кредитними ризиками. 

Директор департаменту ризиків є членом Комітету з управління активами та пасивами 

та кредитного комітету банку. У межах своїх повноважень керівник департаменту ризиків не 

має право “вето” в даних колегіальних органах.  

У випадку виникнення кризових станів на фінансових ринках банк керується 

Процедурою антикризового управління у разі виникнення системної або близької до системної 

кризи ліквідності. Вказана Процедура визначає дії банку у разі виникнення кризових обставин, 

залежно від ступеню загрози. Основною метою управління в умовах кризи є забезпечення 

спроможності банку покривати відтік грошових коштів за кризовим сценарієм (в разі системної  

або близької до системної кризи). 

Протягом 2010 року банк забезпечував здійснення діяльності в рамках встановлених 

рівнів толерантності до фінансових ризиків, дотримуючись встановлених регламентів, 

положень і процедур з управління ризиками.  

 

9. Інформація про те, чи є банк на звітну дату тимчасовим учасником Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Банк не є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Усі вклади фізичних 

осіб гарантовано державою, яка є єдиним акціонером ВАТ “Ощадбанк”. 

 

10. Платоспроможність банку 

 

Протягом 2010 року Банком дотримувались економічні нормативи, встановлені 

відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року 

№ 368 та постанови Правління Національного банку України від 5 серпня 2009 № 448/БТ зі 

змінами. На кінець дня 31 грудня 2010 року значення нормативів платоспроможності складали: 

- показник адекватності регулятивного капіталу – 40,41% (при нормі не менше ніж 10%); 

- показник співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів – 26,97% (при 

нормі не менше ніж 9 %). 

 

11. Припинення окремих видів банківських операцій 

 

Припинення (ліквідація) окремих видів банківської діяльності в звітному періоді не 

відбувалося. 

 

12. Обмеження щодо володіння активами 

 

Обмеження щодо володіння активами у відповідності з чинним законодавством України 

до банку не застосовувались. 
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13. Корпоративне управління 

 

Єдину систему банку становлять його центральний апарат, філії, територіально 

відокремлені безбалансові відділення і представництва. 

Структура банку, відповідно до Статуту, будується за принципом централізації з 

вертикальним підпорядкуванням і складається з: 

- центрального апарату;  

- філій банку, що виділені на окремий баланс:  

 обласних управлінь, Головного управління по м. Києву та Київській області, 

Кримського республіканського управління;  

 відділень;  

- територіально відокремлених безбалансових відділень; 

- представництв. 

Держава здійснює та реалізує повноваження власника акцій (паїв), які належать їй в 

статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку.  

Відповідно до ст.7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” органами 

управління державного банку є наглядова рада і правління банку. Органом контролю 

державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються 

наглядовою радою державного банку. 

Наглядова рада банку є вищим органом управління банку, що здійснює контроль за 

діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, 

забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера банку та 

інші функції, визначені Законом України “Про банки і банківську діяльність”. У своїй 

діяльності Наглядова рада банку керується Законом України “Про банки і банківську 

діяльність”, іншими актами законодавства та Статутом банку. Наглядова рада не втручається в 

оперативну діяльність банку. 

До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, 

призначені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України. 

До складу наглядової ради державного банку, який призначається Верховною Радою України, в 

обов'язковому порядку входить не менше одного представника парламентської опозиції. 

 
Склад Наглядової ради банку 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по - батькові  Посада Посада за основним місцем роботи 

1. Акімова Ірина Михайлівна Член Наглядової 

ради банку 

Адміністрація Президента України, 

Перший заступник Глави Адміністрації 

Президента України 

2. Бордюгов Юрій Васильович Член Наглядової 

ради банку 

Фонд державного майна України, Завідувач 

сектора по роботі з юридичними відділами 

регіональних відділень 

3. Волинець Данило Мефодійович Член Наглядової 

ради банку 
ТОВ КУА “ІТТ- менеджмент”, радник 

генерального директора з економічних 

питань 

4. Гайдуцький Павло Іванович Член Наглядової 

ради банку 

Науковий директор Інституту стратегічних 

оцінок 

 

5. Кошеленко Олег Федорович  Член Наглядової 

ради банку 
ЗАТ “Смарт-холдинг”, головний 

консультант з ефективності підприємства 

6. Кушніренко Олександр 

Миколайович 

Член Наглядової 

ради банку 

Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

керівник Апарату Прем‟єр-Міністра 

України 
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7. Литюк Анатолій Іванович Заступник голови 

Наглядової ради 

банку 

пенсіонер 

 

8. Любченко Костянтин 

Валерійович 

Член Наглядової 

ради банку 

Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

перший заступник Міністра Кабінету 

Міністрів України 

9. Портнов Андрій 

Володимирович 

Член Наглядової 

ради банку 

Адміністрація Президента України, 

заступник Глави Адміністрації Президента 

України – Керівник Головного управління 

з питань судової реформи та судоустрою 

10. Рибак Сергій Олександрович Голова Наглядової 

ради банку 

Міністерство фінансів України, заступник 

Міністра фінансів 

11. Сотуленко Ігор Миколайович Член Наглядової 

ради банку 

Тимчасово не працює 

 

12. Федосов Віктор Михайлович Член Наглядової 

ради банку 

Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана, 

завідувач кафедри фінансів Київського 

національного економічного університету 

ім. Вадима Гетьмана 

13. Харченко Сергій Іванович Член Наглядової 

ради банку 

Голова Державного казначейства України 

14. Хорошковський Валерій 

Іванович 

Член Наглядової 

ради банку 

Голова Служби безпеки України 

15. Чекашкін Сергій Вікторович Член Наглядової 

ради банку 

Тимчасово не працює 

 
Відповідно до п. 32 Статуту до компетенції Наглядової ради ВАТ “Ощадбанк” належить 

прийняття рішень щодо:  

- визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх 

виконання;  

- затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні 

підприємства;  

- розроблення та затвердження положення про ревізійну комісію банку, призначення 

персонального та кількісного складу ревізійної комісії, дострокове припинення 

повноважень призначеного персонального складу ревізійної комісії або окремого з її 

членів;  

- затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;  

- інвестування у статутні фонди юридичних осіб (у вигляді придбання акцій, часток, 

паїв);  

- участі банку в банківських холдингових групах, фінансових холдингових групах та 

про перелік повноважень, які передаються банком таким банківським об'єднанням;  

- випуску акцій банку на підставі актів Кабінету Міністрів;  

- розподілу прибутку та покриття збитків;  

- затвердження положення про правління банку та визначення кількісного складу 

правління;  

- призначення і звільнення голови правління банку, укладення з ним контракту;  

- затвердження персонального складу правління, призначення і звільнення з посади 

заступників голови правління банку та членів правління банку, в тому числі за 

поданням голови правління банку, укладення з ними контрактів;  

- контроль за діяльністю правління банку;  

- визначення зовнішнього аудитора;  

- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською 

діяльністю банку;  

- затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання голови, заступників 

голови та членів правління банку;  
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- вирішення питання про притягнення до матеріальної та дисциплінарної 

відповідальності голови правління, заступників голови правління та членів правління 

у випадках, передбачених законодавством;  

- заслуховування звітів правління з основних питань діяльності банку та затвердження 

зведеного балансу банку;  

- встановлення строків, розміру та порядку виплати дивідендів;  

- призначення у разі потреби позачергових аудиторських перевірок результатів 

фінансової діяльності банку;  

- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв 

банку, затвердження їх статутів і положень, в тому числі за поданням правління 

банку;  

- затвердження договорів (угод) на відчуження майна, укладених на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;  

- затвердження регламенту про надання банком кредитів юридичним особам та 

комерційним банкам;  

- управління рахунком у цінних паперах, на якому зберігаються та обліковуються акції 

банку, що належать державі, в частині:  

 укладення договору про відкриття Кабінетові Міністрів України рахунка в цінних 

паперах;  

 одержання звітів про виконання депозитарних операцій та іншої інформації, 

пов'язаної із зазначеним рахунком, та подання їх Кабінетові Міністрів України;  

 призначення розпорядників рахунка у цінних паперах з наданням їм повноважень 

на підписання відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України, 

розпоряджень про зарахування цінних паперів, обмеження їх обігу та інших 

розпоряджень;  

- прийняття рішення про кількісний склад служби внутрішнього аудиту, затвердження 

положення про неї;  

- призначення на посаду і звільнення з посади керівника служби внутрішнього аудиту. 

Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним 

банком;  

- виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту банку. 

Члени Наглядової ради згідно із законодавством несуть відповідальність за захист 

інтересів держави і банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної 

інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень. У разі виявлення 

фактів порушення цих вимог членом Наглядової ради або допущення ним інших порушень 

правління банку може звернутися до Наглядової ради з клопотанням про звільнення від 

виконання обов'язків такого члена. Після розгляду клопотання та прийняття відповідного 

рішення Наглядова рада може звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України або Президента України щодо порушення питання про припинення повноважень 

призначених ними членів Наглядової ради, які допустили порушення, але не раніше ніж через 

рік з дня призначення. 

Постійно діючим виконавчим органом банку є правління.  

Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю банку, 

формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно зі Статутом та 

положенням про правління. 

Членами правління банку можуть бути тільки його працівники.  

До складу правління банку входять голова правління, заступники голови за посадою та 

інші члени правління.  

Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади Наглядовою радою. 

Заступники голови правління та інші члени правління призначаються на посаду та 

звільняються з посади Наглядовою радою, в тому числі за поданням голови правління.  

Кандидатури голови правління, його заступників та інших членів правління 

узгоджуються з Національним банком України відповідно до вимог Закону України “Про банки 

і банківську діяльність”. 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 12 

Склад правління банку. 

 
№ 

п/п 

Призвіще, ім’я, по - батькові  Посада 

1.  Козак В‟ячеслав Іванович Голова правління банку 

2.  Кірєєв Денис Борисович Перший заступник голови правління банку 

3.  Магута Роман Миколайович Перший заступник голови правління банку 

4.  Бородін Григорій Васильович Заступник голови правління – начальник 

Луганського обласного управління банку 

5.  Глущенко Олександр Вікторович Заступник голови правління банку 

6.  Гришко Олександр Дмитрович Заступник голови правління банку 

7.  Драчко-Єрмоленко Євгеній Володимирович Заступник голови правління банку 

8.  Ляшенко Сергій Якович Заступник голови правління банку 

9.  Подрєзов Сергій Олександрович Заступник голови правління банку 

10.  Тютюн Антон Олександрович Заступник голови правління – директор 

департаменту роздрібного бізнесу банку 

 
До компетенції правління банку належить:  

- організація виконання рішень Наглядової ради щодо діяльності банку;  

- підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з питань, які відповідно до 

законодавства, Статуту та рішень Наглядової ради підлягають розгляду та вирішенню 

Наглядовою радою банку;  

- розгляд проектів документів банку, затвердження яких належить до компетенції 

Наглядової ради;  

- затвердження стратегічних та поточних планів діяльності банку, бізнес-плану, 

планового балансу та бюджету;  

- розгляд річного фінансового звіту і балансу банку, подання їх на затвердження 

Наглядовій раді;  

- організація діяльності банку, обліку та звітності, внутрішньобанківського контролю за 

автоматизацією банківських операцій;  

- затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів банку, крім тих, 

затвердження яких належить до компетенції Наглядової ради;  

- затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою протидії 

легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом;  

- розгляд питань оперативної діяльності банку та його структурних підрозділів;  

- затвердження граничної чисельності працівників банку;  

- затвердження організаційної структури центрального апарату та типової структури 

філій банку;  

- контроль за дотриманням законодавства працівниками банку;  

- затвердження порядку встановлення відсоткових ставок за активними і пасивними 

операціями, розмірів комісійних та інших винагород за послуги та/або встановлення 

таких відсоткових ставок, розмірів комісійних та інших винагород;  

- визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій;  

- прийняття рішень про використання фондів банку, крім фонду загальних резервів, на 

підставі встановленого Наглядовою радою банку порядку розподілу прибутку та 

покриття збитків;  

- визначення умов оплати праці працівників банку, крім тих, що визначає Наглядова 

рада;  

- затвердження кредитних договорів (угод), які віднесені регламентом про надання 

банком кредитів юридичним особам та комерційним банкам, що затверджений 

Наглядовою радою, до компетенції правління;  

- прийняття рішень про укладення угод на відчуження основних засобів відповідно до 

законодавства та Статуту на суму від 5 до 10 (включно) відсотків розміру статутного 

капіталу банку;  

- прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту та стимулювання 

працівників банку;  

- прийняття рішень з питань надання благодійної допомоги;  
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- розгляд матеріалів ревізій та перевірок установ банку, звітів їх керівників і прийняття 

за ними рішень;  

- підготовка пропозицій щодо утворення в установленому порядку філій, 

представництв, дочірніх підприємств та дочірніх банків, а також їх реорганізації та 

ліквідації, розгляд проектів їх статутів, положень про них з подальшим поданням 

Наглядовій раді банку для прийняття рішення;  

- визначення порядку найму і звільнення працівників, форми, системи, порядку оплати 

праці та стимулювання працівників відповідно до законодавства;  

- прийняття рішення про участь банку у банківських корпораціях і промислово-

фінансових групах та про визначення переліку повноважень, які передаються банком 

таким банківським об'єднанням;  

- прийняття рішень про вступ банку до складу неприбуткових спілок, інших 

прибуткових та неприбуткових об'єднань;  

- прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників 

філій, представництв, структурних підрозділів центрального апарату банку та інших 

керівників згідно із затвердженою правлінням номенклатурою, а також керівників 

дочірніх підприємств та дочірніх банків;  

- встановлення порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників 

територіально відокремлених безбалансових відділень банку;  

- прийняття рішень з питань керівництва роботою філій, представництв, дочірніх 

підприємств та інших структурних підрозділів банку, здійснення контролю за 

виконанням покладених на них завдань;  

- підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту;  

- прийняття рішення про списання безнадійних активів банку за рахунок резервів, 

недостач та втрат його товарно-матеріальних цінностей, а також витрат за 

припиненими капітальними вкладеннями відповідно до законодавства;  

- встановлення порядку списання морально застарілого та непридатного для 

подальшого використання обладнання і транспортних засобів;  

- створення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій), яким у разі потреби 

можуть бути делеговані окремі повноваження правління;  

- прийняття рішень про відкриття, закриття територіально відокремлених 

безбалансових відділень банку та затвердження положень про них;  

- затвердження типових положень про філію банку та про територіально відокремлене 

безбалансове відділення банку;  

- прийняття рішень про надання філіям та територіально відокремленим безбалансовим 

відділенням банку дозволів на здійснення банківських та інших операцій, 

передбачених положеннями про них, у межах отриманих банком банківської ліцензії 

та письмового дозволу;  

- затвердження символіки банку;  

- вирішення інших питань діяльності банку, винесених на розгляд правління за 

рішенням голови правління, крім тих, що належать до компетенції Наглядової ради 

банку;  

- виконання делегованих Наглядовою радою повноважень. 

Рішення правління приймається більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. 

У разі рівної кількості голосів голос голови правління є вирішальним.  

Засідання правління оформлюються протоколами.  

Рішення правління проводяться в життя постановами, наказами та розпорядженнями 

банку. 

Правлінням банку створено постійно діючі робочі органи - комітети, яким делеговані 

окремі повноваження правління, зокрема:  
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Комітет з управління активами і пасивами (КУАП). 

 

КУАП є колегіальним робочим органом, який визначає політику управління активами 

та пасивами в межах визначеної стратегії та політики банку. КУАП діє на підставі Положення 

про комітет з управління активами і пасивами ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою 

правління ВАТ “Ощадбанк” від 24 березня 2000 року № 17 (в редакції  постанови правління 

№ 211 від 16 червня 2009 року). 

Головне завдання КУАП полягає у забезпеченні виконання поточних завдань та планів 

банку з метою досягнення стратегічних цілей банку, шляхом визначення його політики з 

управління активами і пасивами, впровадження відповідних методів, засобів керування і 

контролю за ризиками, які генеруються зовнішнім середовищем та структурою активів та 

пасивів банку. КУАП щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і 

приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності 

строковості активів і пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо 

усунення розбіжностей у часі, що виникають. 

КУАП формується із числа членів правління та інших висококваліфікованих 

працівників банку. Кількісний склад КУАП визначається правлінням банку. Персональний 

склад КУАП призначається правлінням банку строком на 1 (один) рік. Правління вправі 

змінювати кількісний склад КУАП, а також достроково змінювати його персональний склад. 

В обов‟язковому порядку до складу КУАП, крім голови правління та його заступників, 

входять керівники (їх заступники) наступних підрозділів:     

- фінансово-економічний підрозділ; 

- казначейство банку; 

- підрозділ, що виконує функції ризик-менеджменту банку; 

- підрозділ корпоративного бізнесу банку; 

- підрозділ роздрібного бізнесу банку. 

До складу КУАП можуть входити представники й інших структурних підрозділів. 

До основних функцій КУАП відносяться: визначення, моніторинг та впровадження 

політики управління активами та пасивами банку: 

- розподіл капіталу банку та підтримка адекватної платоспроможності з оглядом на 

балансові, ринкові та інші ризики; 

- моніторинг та управління активами та пасивами банку  відповідно до коротко -, 

середньо - та довгострокових бізнес-планів банку; 

- встановлення політики та інструкцій управління ліквідністю та фондами банку; 

- визначення та управління ризиками банку, зокрема ризиком процентної ставки, 

ризиком курсової різниці та ризиком зміни ринкової вартості цінних паперів; 

- контроль за операціями казначейства; 

- моніторинг виконання політики управління активами та пасивами та звітність. 

Організаційною формою роботи КУАП є засідання. Засідання КУАП вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж половина його членів. Рішення КУАП 

приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів 

комітету. 

Члени КУАП несуть відповідальність за належне виконання завдань та функцій, 

визначених Положенням про комітет з управління активами і пасивами ВАТ “Ощадбанк”. 
 

Кредитний комітет ВАТ “Ощадбанк”. 

 

Діє на підставі Положення про кредитний комітет, затвердженого постановою 

правління ВАТ “Ощадбанк” від 29 липня 2003 року № 135-1 (із змінами та доповненнями). 

Кредитний комітет є колегіальним робочим органом, створеним правлінням банку, 

основні завдання якого полягають у забезпеченні додаткових заходів з метою управління 

ризиками та у формуванні і проведенні кредитної політики  згідно із стратегічними та 

поточними планами діяльності банку, його бізнес-планом. Кредитний комітет щомісячно 

оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття 

можливих збитків від їх знецінення. 
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Кредитний комітет здійснює такі функції: 

- розглядає питання з організації кредитування в цілому по системі банку, аналізу стану 

активів та розрахунків по наданих кредитах;  

- розглядає питання щодо проведення конкретних кредитних операцій за зверненнями 

підприємств, організацій, фінансових установ, фізичних осіб та приймає рішення про 

їх доцільність і умови проведення кожної конкретної операції;  

- щомісячно розглядає і затверджує структуру кредитного портфелю та розмір резерву 

на можливі витрати за активними операціями банку та інші. 

Кредитний комітет формується із числа членів правління та інших 

висококваліфікованих працівників банку. Кількісний склад кредитного комітету визначається 

правлінням банку. Персональний склад кредитного комітету  призначається правлінням банку 

строком на 1 (один) рік. Правління вправі змінювати кількісний склад кредитного комітету, а 

також достроково змінювати його персональний склад.  

Організаційною формою роботи кредитного комітету є засідання. Засідання кредитного 

комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його 

членів. Рішення кредитного комітету приймається простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх на засіданні членів кредитного комітету. 

Голова кредитного комітету та його члени несуть відповідальність за діяльність 

кредитного комітету та прийняті ним рішення. 

Члени кредитного комітету несуть відповідальність за підготовку матеріалів, що 

подаються на розгляд кредитного комітету підрозділами, які вони представляють або 

очолюють. 

 

Фінансовий комітет ВАТ “Ощадбанк”. 

 

Фінансовий комітет (далі – комітет) є колегіальним робочим органом, основні завдання 

якого полягають у формуванні фінансової політики банку на відповідний плановий період та 

реалізації цієї політики шляхом управління фінансами. Діє на підставі Положення про 

фінансовий комітет ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління ВАТ “Ощадбанк” 

від 29 липня 2003 року № 135-1 (із змінами і доповненнями). 

Основною метою діяльності комітету є визначення в межах стратегічних завдань банку 

основних параметрів та показників фінансової політики на плановий період, визначення та 

впровадження ефективних механізмів фінансового контролю за раціональним використанням 

трудових, фінансових та матеріальних ресурсів, створення умов для ефективного фінансового 

планування шляхом координації дій структурних підрозділів банку. 

Завданням комітету є: 

- організація комплексної системи управління фінансами банку шляхом: 

 визначення основних фінансових показників для досягнення стратегічних цілей та 

вирішення тактичних завдань банку, 

 розгляду та схвалення проектів бізнес-плану та бюджету, 

 здійснення управлінського нагляду та контролю за досягненням запланованих 

показників фінансової діяльності; 

- організація та впровадження фінансового контролю. 

Комітет формується із числа членів правління та інших висококваліфікованих 

працівників банку. До складу комітету входять: голова комітету, його заступник(и), члени 

комітету. Кількісний та персональний склад комітету затверджується правлінням банку 

строком на 1 (один) рік. 

До складу комітету в обов‟язковому порядку входять: 

- перший заступник або заступник голови правління; 

- керівник фінансово-економічного департаменту; 

- керівник департаменту правового забезпечення; 

- керівник департаменту бухгалтерського обліку; 

- керівник департаменту роздрібного бізнесу та управління філіями. 

Головою комітету є перший заступник або заступник голови правління, заступником 

голови комітету – заступник голови правління та/або керівник фінансово-економічного 

департаменту. 
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Правління вправі змінювати кількісний та персональний склад комітету, та вводити до 

складу комітету інших працівників банку. 

Організаційною формою роботи комітету є засідання. Засідання фінансового комітету 

вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів. Рішення 

комітету приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні 

членів кредитного комітету. 

Голова комітету та його члени несуть відповідальність за діяльність комітету та 

прийняті ним рішення. 

 

Комітет тарифної та продуктової політики ВАТ “Ощадбанк” (КТПП). 

 

КТПП є постійно діючим колегіальним робочим органом, що діє на підставі Положення 

про Комітет тарифної та продуктової політики, затвердженого постановою правління 

ВАТ “Ощадбанк” від 30 січня 2007 року № 15 (із змінами та доповненнями). 

Основні завдання КТПП полягають у забезпеченні проведення зваженої цінової 

політики банку з метою досягнення стратегічних цілей та виконання поточних планів 

діяльності в частині розвитку, вдосконалення номенклатури та асортименту банківських 

продуктів і послуг, а також шляхів їх просування на ринку. Тарифний комітет щомісячно 

аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих 

тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів. 

КТПП формується з числа членів правління та висококваліфікованих працівників 

профільних структурних підрозділів банку. Кількісний склад КТПП визначається правлінням 

банку. Персональний склад КТПП призначається правлінням банку строком на 1 рік. Правління 

вправі достроково змінювати кількісний та персональний склад КТПП. До складу КТПП 

входять голова КТПП, його заступник, члени КТПП. КТПП очолює голова, який за посадою є 

першим заступником або заступником голови правління банку. 

До складу КТПП в обов‟язковому порядку мають входити керівники 

(висококваліфіковані працівники) таких підрозділів: 

- фінансово-економічного департаменту; 

- департаменту роздрібного бізнесу; 

- департаменту корпоративного бізнесу; 

- департаменту правового забезпечення; 

- департаменту бухгалтерського обліку; 

- департаменту інформатизації; 

- головного операційного управління. 

До складу КТПП можуть входити також представники інших  структурних підрозділів. 

Організаційною формою роботи КТПП є засідання. Засідання КТПП вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів. Рішення КТПП 

приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів 

КТПП. 

Голова та члени КТПП несуть відповідальність за діяльність КТПП та прийняті ним 

рішення. 

 

Комітет з конкурсних торгів ВАТ “Ощадбанк”. 

 

З метою належного забезпечення організації та проведення банком процедур закупівель 

товарів, робіт і послуг, в банку створюються на постійній основі комітети з конкурсних торгів 

двох типів: 

- комітет з конкурсних торгів центрального апарату банку;  

- комітети з конкурсних торгів регіональних управлінь,  

які діють на підставі Положення про комітети з конкурсних торгів, затвердженого 

постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 24 листопада 2010 року № 523. 

Метою створення комітетів з конкурсних торгів банку є організація та проведення 

процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту 

інтересів членів комітету та їх неупередженості.  
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Рішення про створення комітету ЦА та комітетів РУ затверджується правлінням банку. 

Склад комітетів та положення про них затверджуються постановою правління банку. Членами 

комітету є працівники банку в кількості не менше 5 осіб. Членство в комітеті не має 

створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників 

процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об‟єктивність та неупередженість 

прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. До складу комітету не можуть 

входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати 

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад. 

Членами комітету можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів банку.  

Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається правлінням 

банку та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.  

Формою роботи комітету є засідання. Рішення приймається простою більшістю голосів 

у присутності не менше двох третин членів комітету. 

Голова комітету та його члени несуть відповідальність за прийняті ними рішення, за 

правильність та об‟єктивність прийнятих рішень, збереження конфіденційної інформації. 

 
Принципи корпоративної культури банку закріплені в Кодексі корпоративної етики 

ВАТ “Ощадбанк” затвердженому постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 27 березня 

2008 року № 103. 

Корпоративні принципи банку: 

- Відданість справі. Ми віддані спільній справі. Ми враховуємо соціальну значимість 

своєї діяльності. Репутація, імідж і авторитет банку вищі за індивідуальні інтереси та 

потреби.  

- Законність. Ми неухильно дотримуємось загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права, законодавства України, положень Кодексу, інших локальних 

нормативно-правових актів банку.  

- Професіоналізм. Наші зусилля спрямовані на максимальне задоволення потреб 

клієнта. Ми сумлінно, своєчасно і на найкращих умовах здійснюємо всі операції з 

обслуговування клієнтів. Ми прагнемо постійного самовдосконалення, новаторства. 

Ми шукаємо кращі засоби та можливості для більш ефективної роботи банку.  

- Відвертість. Ми дотримуємося політики максимальної відвертості і прозорості 

діяльності банку для клієнтів, ділових партнерів, органів державної влади, 

співробітників банку. Ми прагнемо використовувати всі доступні джерела поширення 

інформації про банк: прес-конференції, ділові зустрічі, засоби масової інформації, а 

також мережу Інтернет для вільного доступу всіх зацікавлених осіб. Ми будуємо свої 

відносини з клієнтами, діловими партнерами, представниками державної і 

муніципальної влади на засадах рівноправності та відвертості. 

- Безпека. Конфіденційність. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання 

будь-яким протиправним діям з боку третіх осіб відносно клієнтів, ділових партнерів, 

співробітників банку та відносно держави. Ми  зобов'язуємось не розголошувати 

таємну інформацію про справи клієнта, отриману при наданні послуг, не 

розголошувати інформацію без дозволу клієнта (або у не передбаченому Законом 

порядку) без обмеження в часі і незалежно від продовження (припинення) 

безпосередніх відносин з ним. 

- Відповідальність. Ми відповідальні перед державою за результати діяльності банку, 

за внесок у розвиток економіки України, перед клієнтами – за якість банківських 

послуг, перед діловими партнерами – за належне виконання своїх зобов‟язань, перед 

суспільством – за повагу особистості, її прав і свобод. Ми піклуємось про підтримку 

власної ділової репутації. 

 

14. Частка керівництва у акціях та істотна участь у банку 

 

Частка керівництва в акціях банку відсутня, оскільки відповідно до Статуту 

ВАТ “Ощадбанк” є державним банком, сто відсотків статутного капіталу якого належать 

державі.



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 18 

 

Баланс 

 

на 31 грудня 2010 року 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
При-

мітки 

Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

 АКТИВИ     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 5 455 665 6 034 358 

2 Торгові цінні папери 5 - - 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах 6 - - 

4 Кошти в інших банках 7 530 553 205 244 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 39 203 425 41 732 973 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 7 697 151 5 888 514 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 3 188 142 3 273 943 

8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 - - 

9 Інвестиційна нерухомість 12 - - 

10 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток  81 130 241 375 

11 Відстрочений податковий актив 32 - - 

12 Гудвіл 13 - - 

13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 2 447 593 2 162 785 

14 Інші фінансові активи 15 191 083 206 583 

15 Інші активи 16 224 391 180 804 

16 

Довгострокові активи, призначені для продажу, 

та активи групи вибуття 17 - - 

17 Усього активів  59 019 133 59 926 579 

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     

18 Кошти банків 18 15 859 360 17 067 961 

19 Кошти клієнтів 19 24 420 575 24 523 693 

20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 511 231 446 177 

21 Інші залучені кошти 21 - - 

22 Зобов‟язання щодо поточного податку на прибуток  12 946 71 

23 Відстрочені податкові зобов‟язання 32 510 723 410 756 

24 Резерви за зобов‟язаннями 22 1 677 4 123 

25 Інші фінансові зобов‟язання 23 216 752 225 934 

26 Інші зобов‟язання 24 36 099 36 936 

27 Субординований борг 25 823 441 824 578 

28 

Зобов‟язання, що пов‟язані з довгостроковими 

активами, призначеними для продажу (чи групами 

вибуття) 17 - - 

29 Усього зобов’язань  42 392 804 43 540 229 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 19 

 

Рядок Найменування статті 
При-

мітки 

Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    

30 Статутний капітал 26 14 211 516 14 211 516 

31 Нерозподілений прибуток  1 253 194 999 621 

32 Резервні та інші фонди банку 27 1 161 619 1 175 213 

33 Усього власного капіталу  16 626 329 16 386 350 

34 Усього пасивів  59 019 133 59 926 579 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 20 

Звіт про фінансові результати 

 

за 2010 рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  4 166 693 4 184 570 

1.1 Процентні доходи  28 7 680 095 7 827 293 

1.2 Процентні витрати 28 (3 513 402) (3 642 723) 

2 Комісійні доходи  29 1 088 714 1 021 403 

3 Комісійні витрати  29 (184 758) (169 524) 

4 

Результат від торгових операцій з цінними 

паперами в торговому портфелі банку  - - 

5 Результат від операцій з хеджування 40 - - 

6 

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, що обліковуються за справед-

ливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах  3 7 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою   90 678 75 916 

8 

Прибуток/(збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова  7, 8 - - 

9 

Прибуток/(збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових зобов'язань за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова  18, 19 - - 

10 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості   - - 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти  (9 779) (171 503) 

12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 (2 654 015) (2 098 283) 

13 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 9 (4 226) (22 525) 

14 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж  9 215 347 (3 569) 

15 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення  10 29 240 (46 263) 

16 Резерви за зобов'язаннями 22, 38 2 434 1 777 

17 Інші операційні доходи 30 30 992 19 446 

18 

Доходи/(витрати) від дострокового погашення 

заборгованості 18, 19 - - 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 (2 029 728) (1 822 918) 

20 Дохід від участі в капіталі 11 - - 

21 Прибуток до оподаткування   741 595 968 534 

22 Витрати на податок на прибуток 32 (280 994) (275 838) 

23 Прибуток після оподаткування   460 601 692 696 

24 

Чистий прибуток/(збиток) від продажу 

довгострокових активів, призначених для 

продажу 33 - - 

25 Чистий прибуток  460 601 692 696 

26 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 34 33 155,83 60 370,90 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 21 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

27 

Скоригований чистий прибуток на одну просту 

акцію (грн.) 34, 35 33 155,83 60 370,90 

 

 

 
 

 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 22 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2010 рік 

(непрямий метод) 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний  

рік 

Попередній  

Рік 

1 2 3 4 5 

 Грошові кошти від операційної діяльності:  

1 Чистий прибуток/(збиток) за рік   460 601 692 696 

 
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 

операцій:  

2 Амортизація  14, 31 115 727 101 096 

3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами   2 631 426 2 170 837 

4 Нараховані доходи   (257 089) (1 040 094) 

5 Нараховані витрати   17 427 109 978 

6 Торговельний результат   (215 347) 3 569 

7 Нарахований та відстрочений податок   273 740 (211 543) 

8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій   46 (302) 

9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії   - - 

10 

Амортизація дисконту і премії фінансових 

інструментів   (35 954) (90 369) 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим   (415) 269 140 

12 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов'язань  2 990 162 2 005 008 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:  

13 

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 

паперами   - - 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами, що відображаються за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки через 

прибутки/збитки   - - 

15 

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 

банках   789 844 (365 698) 

16 

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам   51 754 (8 735 645) 

17 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами   12 492 (80 877) 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами   127 892 (933 439) 

19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків   (1 209 820) (6 099 039) 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів   (98 740) 8 088 320 

21 

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані банком   62 827 (61 995) 

22 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов‟язаннями   (9 615) (958 852) 

23 

Чистий (приріст)/зниження за резервами під 

зобов‟язання та відрахування та інші зобов‟язання   (15 533) 7 371 

24 

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 

діяльності/(використані в операційній діяльності)   2 701 263 (7 134 846) 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності:  

25 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  9, 17 (1 851 445) 6 702 152 

26 

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  9, 17 215 347 (3 569) 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення  
10 

223 667 
609 656 

28 

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення  10 - - 

29 Придбання основних засобів  14 (365 820) (148 856) 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 23 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний  

рік 

Попередній  

Рік 

1 2 3 4 5 

30 Дохід/(збитки) від реалізації основних засобів  14, 17 (18) 303 

31 Дивіденди отримані   - - 

32 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів  44 - - 

33 

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

виплачених грошових коштів  17 - - 

34 Придбання асоційованих компаній  11 - - 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній  11, 17 -  - 

36 Придбання інвестиційної нерухомості  12 -  - 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості  12, 17 - - 

38 Придбання нематеріальних активів  14 (35 528) (1 225) 

39 Дохід/(збитки) від вибуття нематеріальних активів  14, 17 (28) (1) 

40 

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)   (1 813 825) 7 158 460 

 Грошові кошти від фінансової діяльності:  

41 Отримані інші залучені кошти  21 - - 

42 Повернення інших залучених коштів  21 - - 

43 Отримання субординованого боргу  25 - 28 218 

44 Погашення субординованого боргу  25 (2 304) - 

45 Емісія звичайних акцій  26 - - 

46 Емісія привілейованих акцій  26 - - 

47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій  26, 27 - - 

48 Викуп власних акцій  26 - - 

49 Продаж власних акцій  26 - - 

50 Дивіденди виплачені  26 (207 809) - 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів  26, 27 - - 

52 

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 

діяльності/(використані у фінансовій діяльності)   (210 113) 28 218 

53 

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 

еквіваленти   - - 

54 

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів   677 325 51 832 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року   4 837 682 4 785 850 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року  1, 4 5 515 007 4 837 682 
 

* – Згідно з МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів” грошові кошти складаються з готівки в касі 
та коштів на кореспондентських рахунках банку, а еквіваленти грошових коштів є короткостроковими, 
високоліквідними інвестиціями, які вільно конвертуються у визначені суми грошових коштів, і яким 
притаманний незначний ризик зміни вартості.  



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 24 

Звіт про власний капітал 

за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок 

Найменування статті При-

мітки 

Належить акціонерам материнського банку Частка 

меншості 

Усього 

власного 

капіталу 
Статутний 

капітал 

Резервні та 

інші фонди 

банку 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок на 1 січня попереднього року  14 211 516 1 172 750 306 497 15 690 763 - 15 690 763 

2 

Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і 

тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати 

стандарти 3 - - - - - - 

3 Скоригований залишок на 1 січня попереднього року  14 211 516 1 172 750 306 497 15 690 763 - 15 690 763 

4 Цінні папери в портфелі банку на продаж:  - - - - - - 

4.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9, 27 - 2 891 - 2 891 - 2 891 

4.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9 - - - - - - 

5 Основні засоби та нематеріальні активи:  - - - - - - 

5.1 Результат переоцінки 14, 27 - - - - - - 

5.2 Реалізований результат переоцінки 27 - (428) 428 - - - 

6 Результат переоцінки за операціями хеджування  - - - - - - 

7 Накопичені курсові різниці 27 - - - - - - 

8 Відстрочені податки 27, 32 - - - - - - 

9 Розподіл прибутку минулих років  - - - - - - 

10 

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

власного капіталу  - 2 463 428 2 891 - 2 891 

11 Прибуток/(збиток) за рік  - - 692 696 692 696 - 692 696 

12 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік  - 2 463 693 124 695 587 - 695 587 

13 Емісія акцій 26 - - - - - - 

14 Власні акції, що викуплені в акціонерів:  - - - - - - 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 25 

 
Рядок Найменування статті При-

мітки 

Належить акціонерам материнського банку Частка 

меншості 

Усього 

власного 

капіталу 
Статутний 

капітал 

Резервні та 

інші фонди 

банку 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.1 Викуплені 26 - - - - - - 

14.2 Продаж 26 - - - - - - 

14.3 Анулювання 26 - - - - - - 

15 Об‟єднання компаній 44 - - - - - - 

16 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 - - - - - - 

17 

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року 

(залишок на 1 січня звітного року)  14 211 516 1 175 213 999 621 16 386 350 - 16 386 350 

18 Скоригований залишок на початок звітного року  14 211 516 1 175 213 999 621 16 386 350 - 16 386 350 

18.1 Коригування:  Зміна облікової політики  - - - - - - 

18.2 Виправлення помилок  - - - - - - 

19 Цінні папери в портфелі банку на продаж:  - - - - - - 

19.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9, 27 - (12 781) - (12 781) - (12 781) 

19.2 Продаж або в  трати від зменшення корисності 9 - - - - - - 

20 Основні засоби та нематеріальні активи:  - - - - - - 

20.1 Результат переоцінки 14, 27 - (43) - (43) - (43) 

20.2 Реалізований результат переоцінки 27 - (781) 781 - - - 

21 Результат переоцінки за операціями хеджування  - - - - - - 

22 Накопичені курсові різниці 27 - - - - - - 

23 Відстрочені податки 27, 32 - 11 - 11 - 11 

24 Розподіл прибутку минулих років  - - - - - - 

25 

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

власного капіталу  - (13 594) 781 (12 813) - (12 813) 

26 Прибуток/(збиток) за рік  - - 460 601 460 601 - 460 601 

27 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік  - (13 594) 461 382 447 788 - 447 788 

28 Емісія акцій 26 - - - - - - 

29 Власні акції, що викуплені в акціонерів:  - - - - - - 
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Рядок Найменування статті При-

мітки 

Належить акціонерам материнського банку Частка 

меншості 

Усього 

власного 

капіталу 
Статутний 

капітал 

Резервні та 

інші фонди 

банку 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29.1 Викуплені 26 - - - - - - 

29.2 Продаж 26 - - - - - - 

29.3 Анулювання 26 - - - - - - 

30 Об'єднання компаній  - - - - - - 

31 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 - - (207 809) (207 809) - (207 809) 

32 Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року  14 211 516 1 161 619 1 253 194 16 626 329 - 16 626 329 

 

 

Довідкова інформація до звіту про власний капітал за 2010 рік. 

1. Сума внеску за незареєстрованим статутним капіталом (залишок на балансовому рахунку 3630) відсутня. 

2. Сума (сальдо) нарахованих доходів (витрат) і не отриманих (сплачених), яка є складовою частиною залишку балансових рахунків 5030, 5031, 

5040 і 5041 за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року мала позитивне значення і становила – 328 550 тис. грн. 
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Примітка 1. Облікова політика 

 

Примітка 1.1. Основна діяльність 

 

ВАТ “Ощадбанк” при здійсненні банківської діяльності керується чинним 

законодавством України, зокрема Законами України: “Про Національний банк України”, “Про 

банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами; нормативно-правовими 

актами Національного банку України, а також нормативно-правовими актами банку, 

основними з яких є: 

- Статут банку; 

- постанови правління банку; 

- нормативні документи банку (накази, положення, інструкції тощо). 

Пріоритетним напрямом діяльності у 2010 році було визначено прискорення процесів 

переходу на дворівневу модель управління шляхом реорганізації філій-відділень в ТВБВ. 

Якісні зміни організаційної мережі банку були спрямовані на оптимізацію управлінських 

процесів, впровадження єдиних корпоративних стандартів організації роботи. За 2010 рік було 

реорганізовано 103 філії-відділення шляхом їх перетворення у територіально відокремлені 

безбалансові відділення (ТВБВ). 

Протягом  року було відкрито 6 ТВБВ. У зв‟язку зі збитковою діяльністю та 

безперспективністю подальшого розвитку внаслідок низького економічного потенціалу 

населених пунктів, в яких розміщувались установи банку, було закрито 94 ТВБВ. 

Таким чином, за минулий рік кількість установ зменшилась на 88 одиниць.  

Станом на 31 грудня 2010 року мережа установ банку складалась з 5 996 установ, з них: 

- філій: 

 23 обласні управління, Головне управління по м. Києву та Київській області та 

Кримське республіканське управління; 

 253 відділення; 

- територіально відокремлених безбалансових відділень ‒ 5 718 одиниць. 

Облікова кількість штатних працівників банку на кінець звітного періоду складала 

38 876 осіб (станом на 31 грудня 2009 року ‒ 40 315 осіб). 

Банк надавав клієнтам широкий спектр банківських послуг на підставі отриманих 

ліцензій та дозволу Національного банку України:  

- банківської ліцензії № 148, виданої Національним банком України 16 січня 2002 року, 

на право здійснення банківських операцій, визначених частиною першою та пунктами 

5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”; 

- письмового дозволу № 148-4 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 від 21 вересня 2009 року;  

- ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, отриманої згідно 

рішення про видачу ліцензії № 507 від 10 червня 2005 року на здійснення діяльності 

по випуску та обігу цінних паперів та депозитарної діяльності зберігача цінних 

паперів (серія АБ № 218398 строк дії 20 червня 2005 – 20 червня 2010); 

- ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, отриманих згідно 

рішення про видачу ліцензії № 660 від 17 червня 2010 року на здійснення діяльності з 

управління цінними паперами (серія АВ № 534132, строк дії 17 червня 2010 – 

17 червня 2015); брокерської діяльності (серія АВ № 534133, строк дії 21 червня 2010 

– 21 червня 2015); дилерської діяльності (серія АВ № 534134, строк дії 21 червня 2010 

– 21 червня 2015); андеррайтингу (серія АВ № 534135, строк дії 21 червня 2010 – 

21 червня 2015) та ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

отриманої згідно рішення про видачу ліцензії № 661 від 17 червня 2010 на здійснення 

депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (серія АВ № 534136, строк дії 

21 червня 2010 – 21 червня 2015).  
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На основі вищезазначених ліцензій та дозволу банк здійснював банківські операції із 

залучення депозитів та кредитування фізичних і юридичних осіб, розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів, операції на грошовому, валютному та фондовому ринках, перевезення 

валютних цінностей та інкасацію, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну 

діяльність та надавав інші банківські послуги. 

 

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 

 

Основою Облікової політики банку звітного року є законодавство України, нормативно-

правові акти Національного банку України: Закон України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні”, Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності 

в банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 30 грудня 1998 року № 566 

(із змінами і доповненнями), Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової 

звітності банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 27 грудня 2007 року 

№ 480 (із змінами і доповненнями), План рахунків бухгалтерського обліку банків України та 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, 

затверджені постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 № 280 (із змінами і доповненнями), 

національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України та внутрішньобанківські 

нормативно–правові акти банку. 

Також банк використовує положення Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(надалі – “МСФЗ”) для довідкових цілей, за виключенням визнання та розкриття інформації 

про операції з пов‟язаними сторонами, представленого у Примітках 1.23 та 42, де банк 

застосував Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (“МСБО”) 24 “Розкриття інформації 

щодо пов‟язаних сторін” для цілей даного фінансового звіту. 

Обліковою політикою банку визначено та встановлено для всіх установ банку єдині 

методичні підходи до здійснення бухгалтерського обліку операцій та складання звітності, єдині 

засади визнання і оцінки окремих статей балансу і операцій. 

Облікова політика банку базувалася на основних принципах бухгалтерського обліку, 

яких дотримувалися установи банку при веденні рахунків і складанні зовнішньої та 

внутрішньої звітності, а саме: 

- безперервності; 

- нарахування та відповідності доходів і витрат; 

- послідовності; 

- повного висвітлення; 

- превалювання сутності над формою; 

- обачності; 

- автономності; 

- історичної (фактичної) собівартості; 

- періодичності. 

Фінансові активи та зобов‟язання відображаються за справедливою вартістю, первісною 

вартістю або амортизованою собівартістю залежно від їх класифікації. 

Активи і зобов‟язання установ банку обліковуються пріоритетно за вартістю їх 

придбання чи виникнення (первісною або справедливою вартістю).  

Методи оцінки активів та зобов‟язань відображені у примітках 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 

1.11. 

Доходи і витрати визнаються за таких умов: 

- визнання реальної заборгованості за активами та зобов‟язаннями установи банку; 

- фінансовий результат операції, пов‟язаної з наданням (отриманням) послуг, може 

бути точно визначений. 

Для визнання доходів і витрат установи банку застосовували принципи бухгалтерського 

обліку: нарахування та відповідності доходів і витрат та обачності.  

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат використовувався при обліку 

наступних статей: 

- процентних доходів та витрат, в тому числі за цінними паперами (за винятком 

процентів по нерухомих вкладах фізичних осіб, як зазначено в Примітці 1.19); 
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- комісійних доходів та витрат (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити 

їх суму); 

- інших доходів та витрат (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити їх 

суму). 

Банк веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність у валюті України – гривні. 

Фінансова звітність складається та подається до Національного банку України в грошовій 

одиниці України (у тисячах гривень). 

 
 

Примітка 1.3. Консолідована фінансова звітність 

 

Протягом 2010 року банк володів часткою власності у наступних компаніях. 

ВАТ “Старовижівська СПМК-14”  

З 1999 року ВАТ “Ощадбанк” являється акціонером ВАТ “Старовижівська СПМК – 14”. 

Акції передано банку в рахунок погашення кредитної заборгованості згідно з Актом 

врегулювання заборгованості з ДАСІЕБ “Укрспецімпексбанк” від 1 листопада 1999 року за 

кредитним договором № 402 від 11 серпня 1998 року. На сьогоднішній день у власності банку 

знаходяться 765 448 штук акцій загальною номінальною вартістю 191 372 грн. або 21,35% 

статутного фонду. 

З 2001 року товариство не здійснює фінансово-господарської діяльності, штат 

товариства звільнений. 

Відповідно до вимог “Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами 

в банках України”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від  

3 жовтня 2005 року № 358, банк визнав зменшення корисності інвестиції до асоційованої 

компанії ВАТ “Старовижівська СПМК-14”. З 29 грудня 2007 року інвестиція обліковується за 

нульовою вартістю. 

Постановою Господарського суду Волинської області від 3 лютого 2010 року за 

справою № 8/32-Б за позовом Ратнівської податкової інспекції ВАТ “Старовижівська СПМК-

14” визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 

28 липня 2010 року ухвалою Господарського суду Волинської області за справою 

№ 8/32-Б затверджено звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс та ліквідацію товариства. 

2 серпня 2010 року товариство вилучено з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України. 

16 серпня 2010 року розпорядженням № 8-ВО-С-А Волинського територіального 

управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку скасовано випуск акцій 

ВАТ “Старовижівська СПМК-14”. 

2 вересня 2010 року у з зв‟язку з розпорядженням ДКЦПФР акції ВАТ “Старовижівська 

СПМК-14” списано з рахунку в цінних паперах ВАТ “Ощадбанк”. 

8 листопада 2010 року до ВАТ “Ощадбанк” надійшов лист від ліквідатора ВАТ 

“Старовижівська СПМК-14” в підтвердження того, що ВАТ “Ощадбанк” як акціонер 

товариства під час проведення ліквідаційної процедури не отримував коштів або майна 

товариства. 

У зв„язку із вищезазначеним банк втратив суттєвий вплив на об„єкт інвестування 

відповідно до параграфу 10 МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”, а також 

параграфу 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, 

внаслідок чого банк не включає наведену компанію до консолідованої групи. 

Редакція журналу “Міліція України” 

Відповідно до Установчого договору “Про заснування періодичного друкованого 

видання – щомісячного журналу “Міліція України” від 25 січня 1997 року Державний 

комерційний ощадний банк України та Міністерство внутрішніх справ України виступили 

співзасновниками журналу “Міліція України”. Засновницький внесок банку склав 25 000 грн., 

що складає 88,65% статутного капіталу товариства. 

Основний предмет діяльності товариства – видання, розповсюдження та реалізація 

журналу “Міліція України”, інших додатків до журналу, що пропагують діяльність 

правоохоронних органів, громадських формувань і об‟єднань, що беруть участь в охороні 

громадського порядку. 
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Відповідно до установчих документів, банк має право брати участь лише у роботі 

редакційної колегії журналу, яка обговорює питання, пов‟язані зі змістом журналу, 

підвищенням рівня його поліграфічного виконання, та розробляє пропозиції щодо діяльності 

журналу. 

Починаючи з 2003 року товариство здійснює збиткову діяльність: збиток за 

результатами діяльності в 2010 році становив 81,7 тис. грн. 

Засіданням Наглядової ради ВАТ “Ощадбанк” від 7 жовтня 2005 року прийнято 

рішення про продаж (відступлення) частки Банку у статутному капіталі “Редакції журналу 

“Міліція України”. 

Відповідно до вимог “Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами 

в банках України”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від  

3 жовтня 2005 року № 358, банк визнав зменшення корисності інвестиції до дочірньої компанії 

“Редакції журнал “Міліція України”. З 29 грудня 2007 року фінансова інвестиція до журналу 

обліковується за нульовою вартістю. 

25 грудня 2009 року банком направлено заяву Зборам засновників “Редакції журналу 

“Міліція України” щодо надання згоди на продаж частки ВАТ “Ощадбанк” на користь 

Міжнародної громадської організації спілки генералів органів внутрішніх справ України. 

Відповідно до п.24 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів 

одним з основних якісних характеристик фінансових звітів є доречність. На доречність 

інформації впливають її характер та суттєвість (п.29 Концептуальної основи МСФЗ). 

Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на 

економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів (п.30 Концептуальної 

основи МСФЗ). 

Порівняння фінансових показників банку та компанії “Редакція журналу “Міліція 

України”. 

 

У зв‟язку із несуттєвістю обсягів основних фінансових показників компанії “Редакція 

журналу “Міліція України” у порівнянні із відповідними показниками банку, банк прийняв 

рішення не включати наведену компанію до консолідованої групи. 
 

Інші об'єкти інвестування 

 

З причин втрати контролю та суттєвого впливу на об„єкт інвестування, а також 

несуттєвості його фінансових показників для звітності банку, до складу консолідованої групи у 

2010 році також не включаються наступні учасники. 

ДАСІЕБУ “Укрспецімпексбанк”. Рішенням Комісії Національного банку України 

№ 123 від 15 квітня 2008 року ДАСІЕБУ “Укрспецімпексбанк” виключено з Державного 

реєстру банків України у зв‟язку з завершенням ліквідаційної процедури. Розпорядженням 

ДКЦПФР № 82-3 від 26 вересня 2008 року зупинено обіг акцій “Укрспецімпексбанк”. 

СМП “Карбід”. З 2003 року підприємство не здійснює господарської діяльності. На 

письмові запити материнського банку не відповідає. Постановою Господарського суду 

Хмельницької області № 5/47-Б від 11 березня 2008 року СМП “Карбід” визнано банкрутом та 

відкрито ліквідаційну процедуру;  

Компанія / Показник ВАТ “Ощадбанк” Редакція журналу 

“Міліція України” 

Співвідношення показників 

редакції журналу “Міліція 

України” до показників 

ВАТ “Ощадбанк”, % 

Статутний капітал, 

тис. грн.  13 892 000 28 0,0002 

Всього активів, 

тис. грн.  59 019 133 449 0,0008 
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ЗАТ “Кагарликмлин”. З 1998 року товариство не здійснює господарської діяльності. На 

письмові запити материнського банку не відповідає. Постановою Господарського суду 

Київської області за справою № А9/387-08 від 4 серпня 2008 року припинено державну 

реєстрацію юридичної особи ЗАТ “Кагарликмлин”. 

Таким чином банк не складає та не надає консолідовану фінансову звітність за 

результатами діяльності банку та компаній, частками у яких банк володів у 2010 році. 

 

Примітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів 

 

Банк здійснював оцінку фінансових інструментів відповідно до вимог нормативно-

правових актів Національного банку України. 

Надані (отримані) кредити первісно оцінювалися за справедливою вартістю (в сумі 

фактично наданих (отриманих) коштів, включаючи комісії та інші доходи (витрати), що є 

невід‟ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструмента), а в подальшому на дату 

балансу оцінювалися за амортизованою собівартістю. 

Цінні папери в портфелі банку на продаж первісно оцінювалися та відображалися в 

обліку за справедливою вартістю.  

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення під час первісного визнання 

оцінювалися за собівартістю, а в подальшому на дату балансу за амортизованою собівартістю з 

використанням ефективної ставки відсотка.  

 

Примітка 1.5. Торгові цінні папери 

 

Цінні папери у торговому портфелі банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року не 

обліковуються. 

 

Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Банк здійснює свою кредитну політику відповідно до законодавства України, 

нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних 

документів банку. 

Надані (отримані) кредити первісно оцінювалися за собівартістю (в сумі фактично 

наданих (отриманих) коштів, включаючи комісії та інші доходи (витрати), що є невід‟ємною 

частиною доходу (витрат) фінансового інструмента), а в подальшому на дату балансу 

оцінювалися за амортизованою собівартістю. 

Сума заборгованості за кредитом, що не сплачена позичальником у визначений 

договором строк наступного робочого дня, переноситься на відповідний рахунок з обліку 

простроченої заборгованості за кредитом. 

Формування резерву установи банку здійснюють щомісяця за групами ризику 

відповідно до сум заборгованості за кредитними операціями (у тому числі наданих зобов'язань 

з кредитування) за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого 

строку для подання оборотно-сальдового балансу (щомісяця). 

Заборгованість за кредитними операціями визнається безнадійною до повернення та 

списується установами банку за рахунок спеціального резерву за рішенням правління банку. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року у банку були зобов‟язання кредитного 

характеру, в частині банківських гарантій на суму 534 тис. грн. Надання банківських гарантій в 

системі ВАТ “Ощадбанк” здійснюється відповідно до внутрішньобанківського Порядку 

надання банківської гарантії юридичним особам. Гарантії надаються клієнтам під заставу 

грошових коштів, розміщених на депозитних рахунках в установах ВАТ “Ощадбанк”. 

 

Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

До цінних паперів у портфелі на продаж банк відносить акції, інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, які не має наміру утримувати до дати  

погашення та готовий їх продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його 

потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій. 
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Формування банком портфеля цінних паперів на продаж здійснюється з метою 

отримання процентного/торгового доходу, формування вторинного резерву ліквідних коштів, 

інших цілей. 

На дату балансу цінні папери в портфелі банку на продаж відображалися за 

справедливою вартістю.  

Цінні папери в портфелі банку на продаж підлягали переоцінці. На дату балансу 

результати переоцінки відображалися в капіталі банку. 

Дохід за борговими цінними паперами банку, що обліковувались в портфелі на продаж 

визнавався під час кожної переоцінки, але не рідше одного разу на місяць. Амортизація 

дисконту (премії) здійснювалася одночасно з нарахуванням процентів.  

Витрати банку на операції, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів у портфель 

на продаж, відображалися за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) на дату їх 

придбання.  

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких банк 

не може достовірно оцінити, обліковувалися за собівартістю в портфелі банку на продаж.  

Зменшення корисності цінних паперів банк відображав в бухгалтерському обліку 

шляхом формування резервів.  

У портфелі банку на продаж обліковувались цінні папери, придбані за операціями репо 

з переходом права власності згідно договорів купівлі – продажу та цінні папери, щодо яких 

було прийнято рішення про їх продаж при сприятливій кон‟юнктурі ринку. Облік цінних 

паперів установи банку здійснювали у розрізі емітентів цінних паперів. Cтаном на кінець дня 

31 грудня 2010 року їх загальна номінальна вартість складає 7 585 296 тис. грн. 

Порядок розрахунку та формування резерву за операціями з цінними паперами 

установи банку здійснювали відповідно до вимог Положення про порядок формування резерву 

під операції банків України з цінними паперами, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 2 лютого 2007 року № 31 (із змінами і доповненнями) та 

внутрішніх нормативно-правових актів банку. 

Розрахунок резерву за операціями з цінними паперами установи банку здійснювали 

залежно від їх класифікації до відповідного портфеля та методу визначення балансової 

вартості. 

 

Примітка 1.8. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

 

У портфелі банку до погашення обліковувалися цінні папери, щодо яких банк має як 

намір, так і здатність утримувати їх до кінця строку обігу, незалежно від наявності чи 

відсутності активного ринку. 

Портфель цінних паперів банку до погашення формується з метою отримання 

процентного доходу, формування резерву вторинної ліквідності банку, для інших цілей в разі 

якщо банк має намір та здатність утримувати дані цінні папери до строку їх погашення за 

умовами випуску. 

У портфелі до погашення обліковувалися придбані боргові цінні папери з фіксованими 

платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення. 

Придбані цінні папери в портфелі банку до погашення обліковувалися за ціною 

придбання в розрізі складових частин: номіналу; премії/дисконту, сплачених накопичених 

відсотків.  

Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату 

балансу відображалися за їх амортизованою собівартістю з урахуванням ефективної ставки 

відсотка. 

 

Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість 

 

Об‟єкти інвестиційної нерухомості у 2010 році банком не визнавалися. 

 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 33 

Примітка 1.10. Основні засоби 

 

Облік основних засобів установами банку здійснювався відповідно до вимог Інструкції 

з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, 

затвердженої постановою Правління НБУ від 20 грудня 2005 року № 480 (із змінами і 

доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та внутрішніх 

нормативно-правових актів банку. 

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи придбані установами банку, за 

виключенням групи “Будівлі, споруди і передавальні пристрої”, враховувалися за первісною 

вартістю, яка включала фактичні витрати, пов‟язані з придбанням, доставкою, 

транспортуванням, установкою, та інші витрати, що безпосередньо пов‟язані з доведенням 

основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. 

Об‟єкти основних засобів, які належать до групи “Будівлі, споруди і передавальні 

пристрої” обліковуються за переоціненою вартістю (справедливою вартістю). 

Об‟єкти основних засобів, які належать до групи “Будівлі, споруди і передавальні 

пристрої” підлягають регулярній переоцінці. Періодичність переоцінки залежить від зміни 

справедливої вартості будівель і споруд, які підлягають переоцінці.  

Остання переоцінка об‟єктів групи основних засобів “Будівлі, споруди і передавальні 

пристрої” банком була проведена станом на 01 листопада 2008 року згідно постанови правління 

банку від 30 вересня 2008 року № 315.  

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім 

малоцінних необоротних матеріальних активів) у фінансовому обліку нараховувалася із 

застосуванням прямолінійного методу, виходячи з класифікації необоротних активів за 

групами та строками корисного використання, відповідно до внутрішнього порядку банку. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувалася в першому 

місяці використання активу в розмірі 100% його вартості з подальшим обліком за балансовими 

рахунками до часу списання з балансу, внаслідок невідповідності критеріям визнання їх 

активом. 

Метод амортизації протягом звітного року не змінювався. 

Діапазон строків корисного використання (експлуатації) за групами основних засобів 

складає: 

- будівлі, споруди, передавальні пристрої    - 4-145 років; 

- машини та обладнання      - 6-9 років; 

- інструменти, прилади, інвентар (меблі)      - 7-15 років; 

- транспортні засоби      - 5-11 років; 

- інші основні засоби      - 2-60 років. 

Норми амортизації об‟єктів основних засобів не переглядалися. 

Строки корисного використання окремих об‟єктів основних засобів переглядалися 

установами банку в разі зміни очікуваних економічних вигод від їх використання. 

Зменшення корисності основних засобів визнавалося у разі свідчення втрати 

економічної вигоди, а саме якщо відбулися значні зміни у використанні об‟єкта основних 

засобів, пов‟язані з негативним впливом зовнішніх факторів (технологічні, ринкові, економічні, 

правові). 

Втрати від зменшення корисності об‟єктів основних засобів, що обліковувалися за 

переоціненою вартістю, спрямовувалися на зменшення додаткового капіталу із включенням 

різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об‟єктів основних засобів і 

сумою перевищення до витрат звітного періоду, що відображалися у звіті про фінансові 

результати. 

 

Примітка 1.11. Нематеріальні активи 

 

Облік нематеріальних активів установами банку здійснювався відповідно до вимог 

Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, 

затвердженої постановою Правління НБУ від 20 грудня 2005 року № 480 (із змінами і 

доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та внутрішніх 

нормативно-правових актів банку. 
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Усі нематеріальні активи мають кінцевий термін використання і включають переважно 

програмне забезпечення та ліцензії на право користування програмними продуктами. 

Нематеріальні активи придбані установами банку, враховувалися за первісною вартістю 

та відображалися на постійній основі за ціною, яка складалася з вартості придбання та інших 

витрат, безпосередньо пов‟язаних з їх придбанням та доведенням до стану, придатного для 

використання за призначенням. 

Амортизація нематеріальних активів розраховувалася прямолінійним методом протягом 

строку їх корисного використання.  

Метод амортизації протягом звітного року не змінювався. 

Класифікація нематеріальних активів за групами та строками їх корисного 

використання здійснювалася відповідно до внутрішнього порядку банку. 

Діапазон строків корисного використання (експлуатації) за групами нематеріальних 

активів складає: 

- авторські права та суміжні з ним права  

(на програмне забезпечення, в т.ч. ліцензії  

на користування програмним забезпеченням)   - 4 роки; 

- права на користування майном та інші права   - 6 років; 

- інші нематеріальні активи      - 6 років. 

Норми амортизації об‟єктів нематеріальних активів не переглядалися. 

Переоцінка первісної вартості та перегляд строків корисного використання 

нематеріальних активів у звітному році не здійснювалися. 

 

Примітка 1.12. Оперативний лізинг (оренда) 

 

Установи банку від імені банку надавали основні засоби в оперативний лізинг (оренду). 

Основні засоби, надані в оперативний лізинг (оренду), оцінювалися за первісною 

вартістю.  

У 2010 році банком надано в оперативний лізинг (оренду) такі основні засоби: окремі 

частини будівель та споруд; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти та 

прилади; інші основні засоби.  

 

Примітка 1.13. Фінансовий лізинг (оренда) 

 

У звітному 2010 році банк не здійснював надання та/або отримання активів у 

фінансовий лізинг (оренду). 

 

Примітка 1.14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 

 

У 2010 році банком не визнавалися  довгострокові активи, призначені для продажу, та 

активи групи вибуття. 

 

Примітка 1.15. Припинена діяльність 

 

Протягом 2010 року банк не позбавлявся права здійснювати та не призупиняв 

банківські операції, право на здійснення яких надано відповідно до ліцензії Національного 

банку України та письмового дозволу Національного банку. Банк не має наміру 

ліквідовуватися та буде продовжувати свою діяльність у майбутньому без істотного скорочення 

масштабів. Передбачається постійне вдосконалення організаційної структури банку з 

урахуванням економічної ситуації, що склалася в Україні в цілому і в окремих регіонах. 

 

Примітка 1.16. Похідні фінансові інструменти 

 

Банк не здійснював у звітному році операції з похідними фінансовими інструментами. 
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Примітка 1.17. Податок на прибуток 

 

У 2010 році банк продовжував консолідовану сплату податку на прибуток на рівні 

юридичної особи, відповідно до постанови правління від 26 квітня 2000 року № 27. Ставка 

податку на прибуток у звітному році не змінювалась і становила 25% оподатковуваного 

прибутку банку. 

Різниця між витратами з податку на прибуток  та добутком облікового прибутку на 

застосовану ставку податку на прибуток виникла у зв‟язку з різними підходами ведення 

окремих операцій у фінансовому та податковому обліках. Різниці, що вплинули на витрати з 

податку на прибуток та добуток облікового прибутку на застосовану ставку податку на 

прибуток виникли за: процентними доходами від здійснення операцій з цінними паперами; 

приростом балансової вартості запасів на складі; витратами майбутніх періодів; різницями в 

сумах амортизації основних засобів у фінансовому та податковому обліках; нарахованими 

процентними витратами; резервами для відшкодування можливих втрат за наданими кредитами 

та придбаними цінними паперами; первісною вартістю основних засобів з врахуванням 

переоцінки попередніх періодів; доходами майбутніх періодів; іншими витратами, які визнані у 

фінансовому обліку, але не включаються до валових витрат. 

У звітному році банк не мав не визнаних відстрочених податкових активів по 

тимчасовим різницям, що підлягають вирахуванню, податковим збиткам і невикористаним 

податковим пільгам, пов‟язаним з невизнанням відстроченого податкового активу.  

У 2010 році тимчасові різниці, пов‟язані з фінансовими інвестиціями у дочірні та 

асоційовані компанії, не виникали. 

Сума витрат (доходу) з податку на прибуток від діяльності, що припинена, відсутня. 

Податковий кодекс України (“Кодекс”) був офіційно опублікований 4 грудня 2010 року. 

У цілому, Кодекс набув чинності з 1 січня 2011 року. Розділ III Кодексу, який регулює податок 

на прибуток підприємств (“податок на прибуток”), вступив в силу з 1 квітня 2011 року. Таким 

чином, Розділ III Кодексу не діяв станом на звітну дату – 31 грудня 2010 року. 

У зв'язку з тим, що нові правила оподаткування прибутку ще не вступили в силу станом 

на 31 грудня  2010 року, а також у зв‟язку з неоднозначністю тлумачень щодо періодів 

визнання ефекту змін податкового законодавства у фінансовій звітності (а саме, застосування 

П(с)БО 17 “Податок на прибуток” та Постанови Правління Національного банку України від 

17 березня 2009 року № 140 “Про затвердження Інструкції про порядок відображення в 

бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та 

податкових зобов‟язань”), банк прийняв рішення визнавати будь-які зміни відстрочених 

податкових активів/зобов'язань внаслідок застосування Розділу ІІІ Кодексу у наступних звітних 

періодах, починаючи з 1 квітня 2011 року. 

 

Примітка 1.18. Власні акції, викуплені в акціонерів 

 

Банк має статус державного банку (п.5, р.1 Статуту), а згідно з Законом України “Про 

банки і банківську діяльність” виключена можливість викупу власних акцій у акціонерів. 

 

Примітка 1.19. Доходи та витрати 

 

Відображення у бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати визначалось 

Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими 

постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 255 (зі змінами 

і доповненнями) та локальними нормативно-правовими актами банку. 

Доходи і витрати визнавались за умов визнання реальної заборгованості за активами і 

зобов‟язаннями установи банку та  точного визначення фінансового результату операції, 

пов‟язаної з наданням (отриманням) послуг. 

Для визнання доходів і витрат установи Банку застосовували основні принципи 

бухгалтерського обліку, а саме: нарахування та відповідність доходів і витрат, обачність. 

Для обрахування процентних доходів і витрат застосовувались методи визначення 

кількості днів: “факт-факт”, “факт/360”, “30/360” відповідно до вимог локальних нормативно-

правових актів банку. 
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Облік доходів та витрат, отриманих (сплачених) у поточному місяці, до дати 

нарахування, здійснювався нарахуванням в момент їх надходження (сплати).  

Нарахування процентів по нерухомих вкладах фізичних осіб здійснювалось за касовим 

методом (при явці вкладника в установу банку).   

Процентні доходи та витрати за фінансовими інструментами відображались у 

бухгалтерському обліку із застосуванням ефективної ставки відсотка та визначались як добуток 

амортизованої собівартості на ефективну ставку відсотка. 

Комісії за наданими (отриманими) послугами, залежно від мети їх оцінки та основи 

обліку, пов‟язаного з ними фінансового інструменту, поділялись на: 

- комісії, які були невід‟ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, 

визнавались у складі первісної вартості фінансового інструменту і впливали на 

визначення суми дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом;  

- комісії,  які не включались у вартість фінансового інструменту, отримувались 

(сплачувались) під час надання послуг і відносились на рахунки з обліку комісійних 

доходів (витрат). 

Не сплачена в строк, установлений договором, заборгованість за нарахованими 

доходами, відносилась установою банку наступного робочого дня на відповідні рахунки з 

обліку прострочених нарахованих доходів класів 1, 2, 3. 

 

Примітка 1.20. Іноземна валюта 

 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображалися в 

бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України, гривні, шляхом перерахунку 

суми в іноземній валюті із застосуванням курсу гривні до іноземних валют, установленого 

Національним банком України, на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов‟язань, 

доходів і витрат). 

Усі монетарні статті в іноземній валюті відображалися в бухгалтерському обліку за 

офіційним курсом гривні до іноземних валют.  

Переоцінка (перерахунок залишків за рахунками в іноземній валюті в еквівалентні суми 

в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют) усіх монетарних статей балансу в 

іноземній валюті здійснювався під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних 

валют. 

Немонетарні статті в іноземній валюті відображалися в бухгалтерському обліку за 

офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату їх виникнення.  

Немонетарні активи та зобов‟язання не переоцінювалися під час зміни офіційного курсу 

гривні до іноземних валют. 

Активи і зобов‟язання в іноземній валюті відображаються у звіті “Баланс” у 

національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют, встановленими 

Національним банком України на звітну дату. Звіт “Баланс” містить статті активів та пасивів в 

іноземній валюті у гривневому еквіваленті за курсом станом на 31 грудня 2010 року. 

При підготовці Звіту про рух грошових коштів не грошові обороти по статтях балансу, 

пов‟язані зі зміною валютних курсів, не виключалися і показані у Звіті у складі руху грошових 

коштів за відповідним активом та зобов‟язанням. 

Управління валютним ризиком здійснюється відповідно до Концепції з управління 

ризиками у ВАТ “Ощадбанк” та Політики управління валютним ризиком у ВАТ “Ощадбанк”. 

З метою обмеження можливого негативного впливу змін валютних курсів на прибуток і капітал 

банком встановлюються ліміти та обмеження з валютних ризиків. Зокрема, банком встановлено 

ліміти валютної позиції в розрізі груп валют та банківських металів (вільноконвертовані – 

неконвертовані – банківські метали), а також ліміти на операції казначейства з іноземною 

валютою. Вказані ліміти розраховуються і контролюються на щоденній основі.  

 

Примітка 1.21. Взаємозалік статей активів і зобов’язань 

 

Протягом 2010 року банк здійснював взаємозалік (неттінг) зобов'язань в одній валюті за 

конверсійними угодами з банками-контрагентами, укладеними на визначену дату валютування, 

та договорами про неттінг з міжнародними системами переказу коштів. 
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Взаємозалік зобов'язань в одній валюті за конверсійними угодами з банками-

контрагентами, укладеними на визначену дату валютування, здійснювався за активами і 

зобов‟язаннями, що обліковувалися на балансових рахунках № 1819 “Інша дебіторська 

заборгованість за операціями з банками” та № 1919 “Інша кредиторська заборгованість за 

операціями з банками”. Здійснення взаємозаліку (неттінгу) відбувалося на підставі договорів 

про неттінг, які є невід‟ємною частиною Генеральних угод про порядок проведення 

міжбанківських операцій.  

З міжнародними системами переказу коштів Western Union, Vigo, Xpress Money, Migom, 

Blizko, Coinstar, Interexpress, Unistream неттінг відбувався у відповідності до укладених 

договорів на здійснення банківських переказів.  

 

Примітка 1.22. Звітність за сегментами 

Критерії, за якими визнано звітні сегменти. 

1. Звітний сегмент – відокремлюваний компонент, який займається постачанням 

окремого продукту або послуги (чи групи взаємозв‟язаних продуктів чи послуг), зазнає ризиків 

та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, що притаманні іншим сегментам. При цьому 

група взаємопов‟язаних продуктів чи послуг, постачанням (наданням) яких займається сегмент, 

об‟єднується за:  

- характером продуктів або послуг; 

- характером технологічного процесу; 

- типом або класом споживачів певних продуктів або послуг; 

- методами,  які застосовуються для розповсюдження продуктів або надання послуг; 

- характером правового середовища. 

2. Активи сегменту становлять 10% або більше від загальних активів банку. 

3. Зовнішній дохід всіх визначених звітних сегментів становить не менше, ніж 75% 

загального доходу банку або консолідованої групи. 

Виходячи із зазначених критеріїв, визнано такі звітні сегменти: 

- послуги корпоративним клієнтам;  

- послуги фізичним особам;  

- послуги банкам;  

- інвестиційна банківська діяльність (діяльність з розміщення власних емітованих 

цінних паперів та придбання інвестиційної нерухомості або державних чи 

корпоративних цінних паперів, що утримуються у портфелі банку до погашення); 

- інші операції. 

Засади ціноутворення за міжсегментними операціями. 

1. З метою визначення міжсегментних доходів і витрат застосовуються  поточна, 

строкова та змішана трансфертні ставки. Трансфертні ставки визначаються виходячи із 

фактичних клієнтських ставок залучення і розміщення ресурсів  в цілому по банку за 

відповідний рік. Фактичні клієнтські ставки визначаються за даними  фактичних  

середньоденних обсягів залучення та розміщення коштів клієнтів та отриманих процентних 

доходів  і понесених процентних витрат. Дохідні активи і процентні фонди для визначення 

трансфертних ставок розподіляються на два кошики: поточні та строкові.   

До поточних дохідних активів відносяться: 

- кошти в інших банках; 

- овердрафти за рахунками клієнтів. 

До поточних процентних фондів відносяться: 

- кошти інших банків; 

- депозити на вимогу суб‟єктів господарювання;  

- депозити на вимогу державних установ;   

- депозити на вимогу фізичних осіб. 

До строкових дохідних активів відносяться: 

- кредити суб‟єктам господарювання;  

- кредити державним установам;   

- кредити фізичним особам; 

- цінні папери. 
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До строкових процентних фондів відносяться: 

- кошти, отримані від НБУ; 

- строкові депозити суб‟єктів господарювання;  

- строкові депозити державних установ;   

- строкові депозити фізичних осіб. 

- цінні папери власного боргу; 

- субординований борг. 

Відповідно розподіляються процентні доходи і процентні витрати і визначаються 

поточні клієнтські ставки залучення та розміщення і строкові клієнтські  ставки залучення і 

розміщення.  

2. Поточна трансфертна ставка (Тпс) визначається як сума поточної  клієнтської 

ставки залучення та половини спреду  між поточними клієнтськими ставками розміщення та 

залучення.  

3. Строкова трансфертна ставка (Тсс) визначається як сума строкової клієнтської 

ставки залучення та половини спреду  між строковими клієнтськими ставками розміщення  та 

залучення.  

4. Оскільки поточні депозити банку в основному мають усталений характер, вони 

частково використовуються для строкового кредитування. З метою  врахування цієї 

особливості банку,  визначається змішана трансфертна ставка (Тзс), яка розраховується за 

формулою: 

Тзс=0,6*Тпс+0,4*Тсс. 
Основа для розподілу доходів і витрат за сегментами. 

Відповідно до вимог “Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової 

звітності банків України”, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 

від 27 грудня 2007 року № 480 (зі змінами і доповненнями), до доходів та  витрат і, відповідно, 

до активів і зобов‟язань віднесені лише ті, які використовуються або виникають у сегмента в 

процесі його операційної діяльності, і які можна прямо віднести до цього сегмента. Якщо 

неможливо прямо віднести до сегменту актив чи зобов‟язання, або доходи чи витрати, вони 

віднесені до сегменту “Інші операції”.  

Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України, готівкові 

кошти (за винятком готівкової іноземної валюти), дебіторська і кредиторська заборгованість, 

інші активи (за винятком нарахованих процентів), інші нарахування та відстрочені виплати, 

кошти субординованого боргу віднесено до сегменту “Інші операції”. 

Розподіл цінних паперів у торговому портфелі і портфелі на продаж, а також пов‟язані з 

ними премії, дисконти,  нараховані, але не отримані відсотки, сформовані резерви, отримані 

доходи і проведені витрати на формування резервів у зв‟язку зі зменшенням їх корисності 

(рахунки розділів 14, 30 та 31, а також балансових і аналітичних рахунків розділу 605, 

6203/02,03, 6393, 7703, 7704), розподілено між сегментами “Послуги корпоративним клієнтам” 

та “Послуги банкам” за принципом придбання, тобто на якому ринку вони були придбані 

(у емітента-корпоративного клієнта чи у банка).    

Портфель цінних паперів до погашення (в повному обсязі), інвестиції в асоційовані та 

дочірні компанії та доходи і витрати за ними віднесено до сегменту “Інвестиційна банківська 

діяльність”. 

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та знос за 

ними, а також витрати на капітальні інвестиції та амортизацію основних засобів і 

нематеріальних активів віднесено до сегменту “Інші операції”, оскільки їх облік за сегментами 

у банку не здійснюється. 

Фактичні активи та пасиви, віднесені до відповідних сегментів, розподілені за 

строковістю на два  кошика (поточний та строковий).    

До строкового кошика відносяться: 

а) активи 

- кредити суб‟єктам господарювання;  

- кредити державним установам;   

- кредити фізичним особам; 

- цінні папери; 

- фінансові та капітальні інвестиції; 
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б) пасиви 

- кошти, отримані від НБУ; 

- строкові депозити суб‟єктів господарювання;  

- строкові депозити державних установ;   

- строкові депозити фізичних осіб; 

- цінні папери власного боргу; 

- субординований борг; 

- капітал. 

Всі інші активи і пасиви віднесено до поточного кошику.  

Для дотримання  балансу між активами і пасивами як за сегментами, так і за кошиками 

в межах сегменту, умовно всі пасиви кожного із сегментів продаються в межах кошику до 

книги фондів і викупаються для фінансування активних операцій із такої книги за відповідною 

трансфертною ставкою. При цьому, фінансування активних операцій по кожному сегменту 

здійснюється в першу чергу за рахунок відповідного залучення (поточного або строкового) 

цього сегмента. Обсяг, недостатній для фінансування строкових активних операцій, сегменту 

умовно викупається: 

- за строковою трансфертною ставкою в межах, вільних до розміщення строкових 

коштів інших сегментів, що передані до книги фондів; 

- та за змішаною трансфертною ставкою в межах, вільних до розміщення поточних  

коштів інших сегментів, що передані до книги фондів. 

Визначені із застосуванням трансфертних ставок доходи за кожним звітним сегментом 

зазначені за рядком “Доходи від інших сегментів” у таблицях 36.1 і 36.4 та у складі рядку 

“Процентні доходи” таблиць 36.2 і 36.5 річного звіту.  

Витрати, визначені із застосуванням трансфертних ставок, за кожним сегментом 

зазначені у складі рядку “Процентні витрати” таблиць 36.2 та 36.5 річного звіту. 

Віднесення зовнішніх доходів та витрат до відповідних звітних сегментів здійснено 

прямим методом (за фінансовим обліком).  

Розподіл непроцентних доходів здійснено за  наступним принципом: 

- послуга вважається наданою тим сегментом, клієнту/клієнтом якого (банк, 

корпоративний клієнт або фізична особа) надано/отримано в установі 

ВАТ “Ощадбанк” готівку /цінні папери /цінності, або який ініціював проведення 

операції за допомогою АТМ, або системи “клієнт-банк”. Відповідно, результати від 

здійснення операцій, а також рахунки, за якими вони обліковуються, відносяться до 

сегментів за вищезазначеним принципом. 

При цьому, за відсутності в обліку банку аналітичних рахунків, за якими доходи від 

операцій з використанням БПК (за отримання/видачу готівки, за конвертаційними операціями) 

розподілялися б на сегменти “Послуги фізичним особам” та “Послуги корпоративним 

клієнтам”, доходи від таких операцій з БПК  віднесено до сегменту “Послуги фізичним 

особам”, оскільки на даний час переважна кількість держателів карток є фізичними особами. 

До послуг корпоративним клієнтам за операціями з БПК віднесено лише рахунок 6110/20 

(за операціями по БПК від торгових та сервісних точок).  

Інші види доходів з позначкою “за операціями клієнтів”, які неможливо віднести до 

окремого сегменту діяльності, віднесено до сегменту “Інші операції”. 

Доходи за внутрішньосистемними операціями, які обліковуються за розділами 608, 618, 

638, до розрахунку не приймалися.  

Комісійні, загально-адміністративні витрати та витрати на утримання персоналу 

віднесено до сегменту “Інші операції”, оскільки їх облік здійснюється в цілому по балансовій 

установі і неможливо обґрунтовано їх розподілити за сегментами. Винятком є окремі види 

комісійних і загально-адміністративних витрат, які безпосередньо пов‟язані зі здійсненням  

певних видів операцій, що віднесені до визначених сегментів. і доходи від яких також  

віднесені до таких сегментів.  

 

Примітка 1.23. Операції з пов’язаними сторонами 

Банк включає в склад пов‟язаних сторін членів провідного управлінського персоналу, 

дочірні компанії банку та компанії, в яких банк є власником істотної участі. 
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З метою адаптації фінансової звітності банку до вимог МСФЗ, та враховуючи норми 

інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України 

(постанова Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 480) в частині 

необхідності складання приміток у відповідності до МСФЗ, керівництвом банку було прийнято 

рішення щодо відображення у річній фінансовій звітності банку за 2010 рік пов‟язаних сторін 

банку за критеріями, визначеними вимогами стандарту МСБО 24 “Розкриття інформації 

щодо пов‟язаних сторін” (“МСБО 24”). 
До пов‟язаних сторін або операцій з пов‟язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

“Розкриття інформації щодо пов‟язаних сторін”, відносяться: 

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

контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним 

контролем разом із банком (до них відносяться материнські компанії, дочірні 

підприємства та споріднені дочірні підприємства); мають частку участі в банку, 

яка надає їм змогу суттєво впливати на банк; або мають спільний контроль над 

банком; 

(б) асоційовані компанії – підприємства, на які банк має істотний вплив і які не є 

дочірніми підприємствами або спільними підприємствами інвестора; 

(в) спільні підприємства, у яких банк є контролюючим учасником; 

(г) члени провідного управлінського персоналу банку або його материнської 

компанії; 

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

(е) сторони, які є компаніями, що знаходяться під контролем, спільним контролем 

або зазнають істотного впливу з боку осіб, зазначених у пунктах (г) або (д), або 

істотні пакети акцій з правом голосу в яких прямо або опосередковано належать 

будь-якій такій особі; або  

(є) програми виплат після закінчення трудової діяльності працівників банку, або 

будь-якого іншого суб‟єкта господарювання, який є пов‟язаною стороною банку. 

Так як Держава (в особі Кабінету Міністрів України) володіє 100% акцій банку, 

інформація стосовно операцій банку з Державою (в особі Кабінету Міністрів та інших органів 

влади), НБУ, з державними компаніями та банками, в яких Держава здійснює контроль, в 

рамках цього звіту відображена як інформація по операціям з іншими пов‟язаними сторонами.. 

 

Примітка 1.24. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 

 
Зміна методів обліку здійснюється за умови внесення змін до законодавства України та 

нормативно-правових актів Національного банку України, що зумовлюють зміни в обліку. 

Ефект змін в Обліковій політиці банку в 2010 році відсутній: забезпечено співставлення і 

порівняння показників фінансового звіту за 2010 рік з попередніми звітними періодами. 

Виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, та пов‟язаних з ними 

коригувань звітності у 2010 році банком не здійснювалося. 

 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 

 
У 2010 році економіка України поступово відновлювалась за  надзвичайно складних 

умов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. 

Протягом першого кварталу 2010 року у провідних країнах світу спостерігались ознаки 

відновлення економіки. Під впливом очікувань інвесторів на відновлення попиту з боку цих 

країн відбувалось зростання цін на світових товарних ринках. Разом з тим у світовій економіці  

залишались виклики, пов‟язані з  необхідністю забезпечення зниження безробіття в Європі, 

США та інших розвинених країнах. Однак з липня 2010 року почали з‟являтись ознаки 

уповільнення зростання світової економіки. Зокрема у країнах з розвинутою економікою 

економічну активність стримували слабкий ринок праці та низький споживчий попит. 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 41 

На початку 2010 року на фоні поліпшення кон‟юнктури на зовнішніх ринках відбулось 

пожвавлення економічної активності в Україні. Однак, починаючи з другого кварталу 

спостерігалось деяке  уповільнення темпів економічного зростання. Разом з тим економічна 

активність залишалась на досить високому рівні до кінця 2010 року. Обсяги виробленої 

промислової продукції за даними Держкомстату збільшилися, порівняно з 2009 роком, на 11%. 

Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової 

діяльності.  

Наведена нижче інформація представлена згідно даних Держкомстату.  

Не зважаючи на постійне уповільнення темпів падіння обсягів будівництва майже за 

всіма основними видами будівельної діяльності (особливо у другому півріччі 2010 року), рівня 

2009 року не було досягнуто. Обсяг будівництва у порівнянних цінах становив 94,6 % від їх 

обсягів у 2009 році. Обсяг сільськогосподарського виробництва порівняно з 2009 роком 

становив 99,0%. При цьому індекс обсягу виробництва продукції рослинництва у 2010 році 

порівняно з 2009 роком становив 95,4%, а індекс обсягу виробництва продукції тваринництва – 

104,5%. Зменшення обсягу виробництва рослинної продукції зумовлено як скороченням 

посівної площі так і зниженням урожайності, що пов‟язано з несприятливими погодними 

умовами. Оборот роздрібної торгівлі збільшився порівняно з 2009 роком на 7,6%. Це певною 

мірою пов‟язано із зростанням  доходів населення і їх купівельною спроможністю. Так розмір 

середньомісячної номінальної заробітної плати у січні-листопаді 2010 року порівняно з 

відповідним періодом 2009 року збільшився на 20,0%. Упродовж січня-листопада 2010 року 

загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 9%. Таке зменшення 

відбулось головним чином завдяки погашенню боргів працівникам економічно активних 

підприємств. Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2010 року порівняно з 

аналогічним періодом 2009 року становив 110,2%. 

У 2010 році відбувалось подальше уповільнення споживчої інфляції, приріст якої за 

підсумками року становив 9,1%,  порівняно з 12,3% у 2009 році, а її показник у грудні (0,8%) 

був нижчим за всю історію статистичних спостережень з 1991 року.  

За даними Держкомстату ВВП України  за 2010 рік порівняно з 2009 роком склав 

104,2%. 

Подальша інформація наведена за даними НБУ. 

Національний банк України протягом 2010 року проводив гнучку та виважену грошово-

кредитну політику відповідно до процесів, що відбувалися в економіці держави. Процентна 

політика була спрямована на забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку, 

достатнього рівня ліквідності банківської системи, нівелювання девальваційного тиску та 

підтримання оптимального рівня процентних ставок щодо рівня інфляції. Облікова ставка 

Національного банку України протягом 2010 року знижувалась тричі: у червні – з 10,25% до 

9,5% річних, у липні – до 8,5%, у серпні – до 7,75% річних, залишаючись на цьому рівні до 

кінця року. Внаслідок цього функціонування банківської системи України в 2010 році 

відбувалось в умовах профіциту ліквідності. За результатами 2010 року середньоденний рівень 

вільної ліквідності зріс до 19,4 млрд. грн., тоді як у 2009 році він становив 7,5 млрд.грн. 

Реакцією на спрямованість процентної політики Національного банку України було зниження 

банками вартості коштів у національній валюті. Зокрема: ставка за депозитами зменшилася з 

14,0% у грудні 2009 року до 8,1% у грудні 2010 року, за кредитами – з 19,6% – до 15,0%, на 

міжбанківському кредитному ринку з 7,0% річних (у т. ч. за кредитами овернайт – 3,3%) – до 

6,6% (за кредитами овернайт – 5,1%). 

Динаміка показників на грошово-кредитному ринку України свідчить про закріплення 

позитивних тенденцій на етапі посткризового відновлення. Так, зростаюча динаміка грошової 

маси (М) у річному обчисленні спостерігалась протягом всього 2010 року у зв‟язку з 

поступовим відновленням  заощаджувальної активності всіх суб'єктів економіки. У 2010 році 

зафіксовано стабільний приріст коштів на рахунках у банках. Нарощування депозитної бази 

банків головним чином відбувалося за рахунок припливу депозитів у національній валюті, 

темпи приросту яких майже в 3 рази перевищували цей показник за коштами в іноземній 

валюті. За станом на 31 грудня 2010 року депозити в національній валюті вперше перевищили 

(на 3,4%) свій докризовий рівень, тоді як в іноземній (у доларовому еквіваленті) усе ще 

перебували на 1,8% нижче рівня, який був до розгортання фінансово-економічної кризи. 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 42 

Загальний обсяг депозитів, за результатами 2010 року, збільшився на 26,3% (у т. ч. у 

національній валюті – на 38,2%, в іноземній – на 12,8%). Відновлення позитивної динаміки 

коштів фізичних осіб на рахунках у банках відбувалося швидшими темпами, порівняно з 

коштами юридичних осіб, і за станом на 1 жовтня 2010 року обсяги депозитів населення вже 

перевищили свій докризовий рівень. За результатами 2010 року депозити фізичних осіб зросли 

на 28,5%, а їх приріст у національній валюті (41,7%) значно випереджав цей показник в 

іноземній (17,0%). Разом з цим, якщо протягом січня-лютого 2010 року відбувалося зростання 

лише депозитів населення, то починаючи з березня сформувалася тенденція до збільшення 

коштів і юридичних осіб, обсяги яких у 2010 році зросли на 22,1%. Зростання вкладів у 

національній валюті (33,7%) значно перевищувало аналогічний показник в іноземній валюті 

(1,4%). Разом із збільшенням обсягів депозитів у банках покращувалася і їх строкова структура. 

Зокрема, за станом на 31 грудня 2010 року, відбулося збільшення питомої ваги довгострокових 

депозитів у загальному їх обсязі до 31,43%, тоді як на початок 2010 року вона становила 

24,36%. 

З метою відновлення кредитування реального сектору економіки, паралельно із 

заходами в монетарній сфері, Національний банк України вживав заходів для поліпшення 

якості кредитного портфеля банків. Зокрема, з метою зменшення навантаження на капітал 

банків, послаблено вимоги до оцінки окремих кредитних операцій. Стимулюючі заходи 

Національного банку України певним чином активізували  інвестиційну функцію банківської 

системи. Загальний залишок кредитних вкладень у 2010 році зріс на 0,9%, що відбулося 

виключно за рахунок зростання коштів у національній валюті, які демонстрували помісячний 

приріст упродовж майже всього 2010 року. Обсяг залишків за кредитами в національній валюті 

за 2010 рік зріс на 10,6%, що обумовлено динамікою залишків за кредитами, наданими 

юридичним особам, обсяги яких за 2010 рік зросли на 13,4%, тоді як залишки за кредитами, 

наданими фізичним особам, знизилися (на 2,3%). Однак залишки за кредитами в іноземній 

валюті в 2010 році знизилися на 8,3%. Зниження залишків за кредитами, наданими населенню, 

відбувалося більш прискореними темпами (зниження на 17,2% – з огляду на наявність певних 

обмежень щодо кредитування фізичних осіб в іноземній валюті), порівняно із залишками за 

кредитами, наданими юридичним особам (зниження всього на 0,5%). 

У 2010 році спостерігалась стабілізація  функціонування валютного ринку, в результаті 

чого обмінний курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 

0,38% – до 7,9617 грн./дол. США. Відповідно, укріпився офіційний курс гривні – на 0,29%. 

Зміцнення офіційного курсу гривні до євро та російського рубля становило 7,65% та 1,05%, 

відповідно.  

За 2010 рік банк отримав чистий прибуток в сумі 460 601 тис. грн. За цим показником 

банк зайняв 3 місце серед банків-конкурентів. 

Активи банку становили 59 019 133 тис. грн. За цим показником банк займає 3 місце 

серед банків-конкурентів. За обсягом строкових депозитів фізичних осіб банк посідає 4 місце.  

Власний капітал банку збільшився на 239 979 тис. грн., в основному за рахунок 

отриманого банком чистого прибутку, і становив 16 626 329 тис. грн. За цим показником банк 

займає  2 місце серед банків-конкурентів, і його частка складає 12,6%.  

Місце Ощадбанку серед банків-конкурентів за обсягами активів, власного капіталу, 

чистого прибутку та строкових депозитів фізичних осіб визначено за даними Національного 

банку України (сайт НБУ “Дані фінансової звітності банків України”). 

В зв‟язку з тим, що за останні три роки значення кумулятивного приросту інфляції не 

перевищило 90% (становило 60%), банк не здійснював коригування річної фінансової звітності 

на коефіцієнт коригування.   

На перспективу, порівняно з іншими банками, ВАТ “Ощадбанк” має деякі переваги 

щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку, а саме:  

- банк досягнув високого рівня капіталізації; 

- банк має значну підтримку держави, як єдиного акціонера; 

- у зв‟язку із забезпеченням банком своєчасних розрахунків, ряд клієнтів інших банків 

виявляють бажання перейти на обслуговування до установ Ощадбанку; 

- банк здійснює кредитування реального сектору економіки та виконання окремих 

державних програм і т.і. 
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Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують 

контекст, у якому слід читати стандарти 

 
Фінансова звітність за 2010 рік складена відповідно до вимог національних стандартів 

бухгалтерського обліку України та нормативно-правових актів Національного банку України. 

 

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний 

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 Готівкові кошти 1 553 662 1 244 377 

2 

Кошти в Національному банку України (крім обов‟язкових 

резервів) 1 226 014 897 605 

3 

Кошти обов‟язкових резервів банку в Національному банку 

України  - 185 526 

4 Кореспондентські рахунки та депозити “овернайт” у банках: 2 675 989 2 654 146 

4.1 України 452 433 514 954 

4.2 Інших країн 2 223 556 2 139 192 

5 

Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох 

місяців - 1 043 695 

6 

Договори купівлі і зворотного продажу (“зворотний репо”) з 

іншими банками зі строком погашення до трьох місяців - 9 009 

7 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 5 455 665 6 034 358 

 

Невідповідність суми грошових коштів та їх еквівалентів в табл. 4.1 і “Звіту про рух 

грошових коштів” станом на 31 грудня 2010 року пояснюється тим, що до грошових коштів та 

їх еквівалентів в “Звіті про рух грошових коштів” додано обсяг банківських металів в сумі 

59 342 тис. грн. 

Невідповідність суми грошових коштів та їх еквівалентів в табл. 4.1 і “Звіту про рух 

грошових коштів” станом на 31 грудня 2009 року пояснюється тим, що з балансової вартості 

грошових коштів та їх еквівалентів в табл. 4.1 були виключені кошти обов‟язкових резервів 

банку в Національному банку України в сумі 185 526 тис. грн.; депозити в інших банках зі 

строком погашення до 3 місяців у сумі 1 043 695 тис. грн., договори купівлі і зворотного 

продажу (“зворотний репо”) з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців у сумі 

9 009 тис. грн., та були додані банківські метали у сумі 41 554 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2010 року банк не проводив операцій РЕПО без переходу права 

власності. 

 

Таблиця 4.2. Негрошові інвестиційні операції 

 

Банком не здійснювалися негрошові інвестиційні операції. 

 

Таблиця 4.3. Негрошові фінансові операції 

 

Банком не здійснювалися негрошові фінансові операції. 

 

Примітка 5. Торгові цінні папери 

 

Банк не має торгових цінних паперів. 
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Примітка 6. Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

 

Банк не має інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових результатах. 

 

Примітка 7. Кошти в інших банках 

 

Таблиця 7.1. Кошти в інших банках 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Звітний  

рік  

Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 Депозити в інших банках: 34 35 

1.1 

Короткострокові депозити зі строком погашення більше 

ніж три місяці 34 35 

1.2 Довгострокові депозити - - 

2 

Договори купівлі і зворотного продажу (“зворотний 

репо”) з іншими банками зі строком погашення більше 

ніж три місяці - - 

3 Кредити, надані іншим банкам: 534 194 271 860  

3.1 Короткострокові 533 801 271 860  

3.2 Довгострокові 393 - 

4 Резерв під знецінення коштів в інших банках (3 675) (66 651) 

5 Усього коштів у банках за мінусом резервів 530 553 205 244 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Депозити Договори 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Поточні і незнецінені: 34 - 534 194 534 228 

1.1 У 20 найбільших банках - - 470 000 470 000 

1.2 В інших банках України - - 64 194 64 194 

1.3 У великих банках країн ОЕСР - - - - 

1.4 В інших банках країн ОЕСР - - - - 

1.5 В інших банках 34 - - 34 

2 

Кошти в банках, умови яких були 

переглянуті у звітному році - - - - 

3 

Усього кредитів поточних і 

незнецінених 34 - 534 194 534 228 

4 

Знецінені кошти, які оцінені на 

індивідуальній основі:  - - - - 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - 

4.2 

Із затримкою платежу від 32 до 92 

днів - - - - 

4.3 

Із затримкою платежу від 93 до 183 

днів - - - - 

4.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів - - - - 

4.5 

Із затримкою платежу більше ніж  

366 (367) днів - - - - 

5 Інші кошти в інших банках  - - - - 

6 

Резерв під знецінення коштів в 

інших банках (34) - (3 641) (3 675) 

7 

Усього коштів в інших банках за 

мінусом резервів - - 530 553 530 553  
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Резерв сформовано відповідно до вимог Положення про порядок формування та 

використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, 

затвердженого постановою Правління НБУ від 6 липня 2000 року № 279 під поточні кредити та 

депозити надані іншим банкам. 

 

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Депозити Договори 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Поточні і незнецінені: 35 - 271 860 271 895 

1.1 У 20 найбільших банках - - 200 000 200 000 

1.2 В інших банках України - - 71 860 71 860 

1.3 У великих банках країн ОЕСР - - - - 

1.4 В інших банках країн ОЕСР - - - - 

1.5 В інших банках 35 - - 35 

2 

Кошти в банках, умови яких були 

переглянуті у звітному році - - - - 

3 

Усього кредитів поточних і 

незнецінених 35 - 271 860 271 895 

4 

Знецінені кошти, які оцінені на 

індивідуальній основі:  - - - - 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - 

4.2 

Із затримкою платежу від 32 до 92 

днів - - - - 

4.3 

Із затримкою платежу від 93 до 183 

днів - - - - 

4.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів - - - - 

4.5 

Із затримкою платежу більше ніж  

366 (367) днів - - - - 

5 Інші кошти в інших банках  - - - - 

6 

Резерв під знецінення коштів в 

інших банках (35) - (66 616) (66 651) 

7 

Усього коштів в інших банках за 

мінусом резервів - - 205 244 205 244 
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Таблиця 7.4. Аналіз змін резерву під знецінення коштів в інших банках 

(тис. грн.) 
Рядок Рух резервів Звітний рік Попередній рік 

кошти в 

інших 

банках 

договори 

зворотного 

репо 

кошти в 

інших 

банках 

договори 

зворотного 

репо 

1 2 3 4 5 6 

1 

Резерв під знецінення за станом 

на 1 січня  (66 651) - (57 652) - 

2 

(Збільшення)/зменшення резерву 

під знецінення протягом року 63 013  - (11 132) - 

3 

Списання безнадійної 

заборгованості - - 2 102 - 

4 

Переведення до активів групи 

вибуття - - - - 

5 Вибуття дочірніх компаній - - - - 

6 Курсові різниці за резервами (37) - 31 - 

7 

Резерв під знецінення за 

станом на кінець дня 

31 грудня (3 675) - (66 651) - 

 

Погашення раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної 

заборгованості в поточному році не відбувалось. 

 

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів 

 
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого 

самоврядування  4 541 997 2 396 743 

2 Кредити юридичним особам  35 168 709 36 195 762 

3 Кредити, що надані за операціями репо - - 

4 Кредити фізичним особам - підприємцям  38 967 49 200 

5 Іпотечні кредити фізичних осіб 1 015 098 1 033 748 

6 Споживчі кредити фізичним особам 4 012 555 4 925 661 

7 Інші кредити фізичним особам  875 - 

8 Резерв під знецінення кредитів  (5 574 776) (2 868 141) 

9 Усього кредитів за мінусом резервів  39 203 425 41 732 973 
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Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Рух резервів Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Залишок за станом на 

1 січня (300) (1 904 629) - (8 058) (155 062) (800 092) - (2 868 141) 

2 

(Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року - (1 771 790) - (4 576) (295 608) (645 133) (10) (2 717 117) 

3 

Списання безнадійної 

заборгованості за 

рахунок резерву - 8 032 - - - 2 - 8 034 

4 

Переведення до активів 

групи вибуття - - - - - - - - 

5 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - - 

6 

Курсові різниці за 

резервами - 63 - - 1 345 1 040 - 2 448 

7 

Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня (300) (3 668 324) - (12 634) (449 325) (1 444 183) (10) (5 574 776) 

 

За 2010 рік повернено безнадійної кредитної заборгованості, яка була раніше списана за рахунок спеціального резерву, на суму – 

89 тис. грн., з них сума сплачених відсотків складає – 20 тис. грн.  

В рядку 7 “Залишок за станом на 31 грудня” в колонці “кредити юридичним особам”, відповідно до даних звітних файлів наданих НБУ, 

зазначається страховий резерв в сумі 52 209 тис. грн. за кредитом, наданим найбільшому позичальнику – органу місцевого самоврядування, що 

обліковується як резерв за кредитами, наданими юридичним особам. 
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Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Рух резервів Кредити, що надані 

органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридич-

ним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Залишок за станом на 

1 січня (300) (445 246) - (6 020) (30 195) (286 232) - (767 993) 

2 

(Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року  - (1 472 499) - (2 038) (122 196) (493 195) - (2 089 928) 

3 

Списання безнадійної 

заборгованості за 

рахунок резерву - 14 842 - - - 15 - 14 857 

4 

Переведення до активів 

групи вибуття - - - - - - - - 

5 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - - 

6 

Курсові різниці за 

резервами - (1 726) - - (2 671) (20 680) - (25 077) 

7 

Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня (300) (1 904 629) - (8 058) (155 062) (800 092) - (2 868 141) 

 

За 2009 рік повернено безнадійної кредитної заборгованості, яка була раніше списана за рахунок спеціального резерву, на суму – 

102 тис. грн., з них сума сплачених відсотків складає – 44 тис. грн.  

Сума за ряд. 2 табл. 7.4 та 8.3 відрізняється від суми в звіті про фінансові результати ряд. 12 на суму повернутих в звітному році списаних 

раніше кредитів (2 062 тис. грн.) та помилково віднесеної суми зменшення відрахування в резерви за зобов‟язаннями на рахунок відрахування в 

резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам (715 тис. грн.).
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Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Рядок  Вид економічної діяльності*  
Звітний рік  Попередній рік  

сума  %  сума  %  

1  2  3  4  5  6  

1  

Державне управління та 

діяльність громадських 

організацій  4 541 997 10 2 396 764 5 

2  

Кредити, які надані 

центральним та місцевим 

органам державного 

управління  - - - - 

3  Виробництво  2 156 606 5 1 492 721 3 

4  Нерухомість  333 025 1 298 807 1 

5  Торгівля  1 550 246 3 1 547 674 4 

6  Сільське господарство  742 063 2 1 080 077 2 

7  Будівництво 3 794 327 9 2 938 297 7 

8  Енергетика 5 068 398 11 4 545 934 10 

9 

Кредити, що надані фізичним 

особам  5 028 528 11 5 959 409 13 

10 Інші  21 563 011 48 24 341 431 55 

10.1 

Діяльність у сферах права, 

бухгалтерського обліку, 

інжинірингу; надання послуг 

підприємцям  20 804 848 46 23 796 785 53 

11 Усього:  44 778 201 100 44 601 114 100 

 

* – Дана таблиця побудована на основі даних про вид економічної діяльності з установчих 

документів позичальника (“довідка з ЄДРПОУ”). 

 

* в рядку “Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжирінгу; надання послуг 

підприємцям” зазначається балансова вартість кредиту НАК “Нафтогаз України”, яка становить 

20 661 646 тис. грн. станом на 31 грудня 2010 року (23 722 668 тис. грн. станом на 31 грудня 

2009 року), що відповідно до установчих документів клієнта віднесена до виду економічної 

діяльності 74 – Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання 

послуг підприємцям, при цьому основною діяльністю компанії є повний цикл операцій з 

розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування 

та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. 
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Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Незабезпечені кредити 1 208 053 247 695 - 5 828 1 069 59 900 - 1 522 545 

2 

Кредити, що 

забезпечені: 3 333 944 34 921 014 - 33 139 1 014 029 3 952 655 875 43 255 656 

2.1 

Гарантіями і 

поручительствами 3 323 193 3 303 094 - - 849 191 685 4 6 818 825 

2.2 Заставою, у тому числі: 10 751 31 617 920 - 33 139 1 013 180 3 760 970 871 36 436 831 

2.2.1 

Нерухоме майно 

житлового 

призначення - 170 541 - 3 070 843 631 1 797 496 - 2 814 738 

2.2.2 Інше нерухоме майно  813 5 412 716 - 14 970 125 685 560 603 4 6 114 791 

2.2.3 Цінні папери - 704 423 - - - - - 704 423 

2.2.4 Грошові депозити 9 938 43 288 - 87 - 6 888 - 60 201 

2.2.5 

Майнові права на 

нерухоме майно - 459 674 - - - - - 459 674 

2.2.6 Інші майнові права - 23 144 330 - 867 - - - 23 145 197 

2.2.7 Інше майно  - 1 682 948 - 14 145 43 864 1 395 983 867 3 137 807 

3 

Усього кредитів та 

заборгованості 

клієнтів 4 541 997 35 168 709 - 38 967 1 015 098 4 012 555 875 44 778 201 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 51 

Таблиця 8.6. Інформація стосовно застави, що отримана як забезпечення кредиту, за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування 

статті 

Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Незабезпечені кредити 300 221 482 - 4 590 112 105 318 - 331 802 

2 

Кредити, що 

забезпечені: 2 396 443 35 974 280 - 44 610 1 033 636 4 820 343 - 44 269 312 

2.1 

Гарантіями і 

поручительствами 2 390 284 3 774 267 - - - 38 819 - 6 203 370 

2.2 

Заставою, у тому 

числі: 6 159 32 200 013 - 44 610 1 033 636 4 781 524 - 38 065 942 

2.2.1 

Нерухоме майно 

житлового 

призначення - 84 160 - 5 343 867 507 2 008 920 - 2 965 930 

2.2.2 Інше нерухоме майно  1 190 4 613 098 - 18 583 105 555 579 659 - 5 318 085 

2.2.3 Цінні папери - 447 347 - - - - - 447 347 

2.2.4 Грошові депозити 4 969 30 649 - 184 - 9 517 - 45 319 

2.2.5 

Майнові права на 

нерухоме майно - 729 510 - - - - - 729 510 

2.2.6 Інші майнові права - 22 334 266 - - - - - 22 334 266 

2.2.7 Інше майно  - 3 960 983 - 20 500   60 574 2 183 428 - 6 225 485 

3 

Усього кредитів та 

заборгованості 

клієнтів 2 396 743 36 195 762 - 49 200 1 033 748 4 925 661 - 44 601 114 
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Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування 

статті 

Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 

Поточні та 

незнецінені:  2 353 944 715 017 - 13 958 177 744 952 482 730 4 213 875 

1.1 

Великі позичальники з 

кредитною історією 

більше 2 років  813 467 812 - - - - - 468 625 

1.2 

Нові великі 

позичальники  2 353 131 88 722 - - - - - 2 441 853 

1.3 

Кредити середнім 

компаніям  - 13 434 - - - - - 13 434 

1.4 

Кредити малим 

компаніям  - 145 049 - 13 958 - - - 159 007 

1.5 

Кредити фізичним 

особам - - - - 177 744 952 482 730 1 130 956 

2 

Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті  980 000 112 294 - 134 4 579 77 286 - 1 174 293 

3 

Усього кредитів 

поточних та 

незнецінених:  3 333 944 827 311 - 14 092 182 323 1 029 768 730 5 388 168 

4 

Прострочені, але 

незнецінені:  - 3 430 - 650 26 479 147 040 - 177 599 

4.1 

Із затримкою платежу 

до 31 днів - 2 441 - 384 11 018 65 325 - 79 168 

4.2 

Із затримкою платежу 

від 32 до 92 днів  - 413 - 31 9 426 44 795 - 54 665 
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Рядок Найменування 

статті 

Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 

Із затримкою платежу 

від 93 до 183 днів  - 147 - 30 2 563 12 605 - 15 345 

4.4 

Із затримкою 

платежу від 184 до 

365 (366) днів  - 372 - 68 1 626 10 444 - 12 510 

4.5 

Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) 

днів  - 57 - 137 1 846 13 871 - 15 911 

5 

Знецінені кредити, 

які оцінені на 

індивідуальній 

основі:  300 1 343 453 - 15 615 318 239 1 480 549 - 3 158 156 

5.1 

Із затримкою 

платежу до 31 днів  - 104 344 - 305 34 041 254 122 - 392 812 

5.2 

Із затримкою платежу 

від 32 до 92 днів  - 593 255 - 1 116 29 507 113 638 - 737 516 

5.3 

Із затримкою платежу 

від 93 до 183 днів  - 58 544 - 1 853 35 951 204 331 - 300 679 

5.4 

Із затримкою 

платежу від 184 до 

365 (366) днів  - 239 411 - 2 673 52 220 271 590 - 565 894 

5.5 

Із затримкою 

платежу більше ніж 

366 (367) днів  300 347 899 - 9 668 166 520 636 868 - 1 161 255 

6 Інші кредити  1 207 753 32 994 515 - 8 610 488 057 1 355 198 145 36 054 278 

7 

Резерв під знецінення 

за кредитами  (300) (3 668 324) - (12 634) (449 325) (1 444 183) (10) (5 574 776) 

8 Усього кредитів  4 541 697 31 500 385 - 26 333 565 773 2 568 372 865 39 203 425 

 

В рядку 6 “Інші кредити” в колонці “кредити юридичним особам” зазначається вартість до вирахування резерву від знецінення кредиту 

НАК “Нафтогаз України”, яка становить 20 661 646 тис. грн., сума основного боргу та процентів за кредитом погашається своєчасно. 
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Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування 

статті 

Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 

Поточні та 

незнецінені:  2 396 443 615 242 - 14 412 313 691 2 069 763 - 5 409 551 

1.1 

Великі позичальники 

з кредитною історією 

більше 2 років  - 118 456 - - - - - 118 456 

1.2 

Нові великі 

позичальники  2 396 443 177 327 - - - - - 2 573 770 

1.3 

Кредити середнім 

компаніям  - 152 091 - - - - - 152 091 

1.4 

Кредити малим 

компаніям  - 167 368 - 14 412 - - - 181 780 

1.5 

Кредити фізичним 

особам - - - - 313 691 2 069 763 - 2 383 454 

2 

Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті  - 30 849 - 180 6 258 93 210 - 130 497 

3 

Усього кредитів 

поточних та 

незнецінених:  2 396 443 646 091 - 14 592 319 949 2 162 973 - 5 540 048 

4 

Прострочені, але 

незнецінені:  - 18 616 - 1 544 38 105 201 726 - 259 991 

4.1 

Із затримкою платежу 

до 31 днів - 14 644 - 491 20 818 132 921 - 168 874 

4.2 

Із затримкою платежу 

від 32 до 92 днів - 1 819 - 998 8 538 33 111 - 44 466 
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Рядок Найменування 

статті 

Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 

Із затримкою платежу 

від 93 до 183 днів  - 1 430 - 55 1 321 16 660 - 19 466 

4.4 

Із затримкою платежу 

від 184 до 365 (366) 

днів  - 620 - - 4 797 9 947 - 15 364 

4.5 

Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) 

днів  - 103 - - 2 631 9 087 - 11 821 

5 

Знецінені кредити, які 

оцінені на 

індивідуальній 

основі:  300 404 332 - 11 295 275 664 1 344 301 - 2 035 892 

5.1 

Із затримкою платежу 

до 31 днів  - 15 879 - 98 53 991 466 146 - 536 114 

5.2 

Із затримкою платежу 

від 32 до 92 днів  - 40 869 - 2 000 44 820 137 260 - 224 949 

5.3 

Із затримкою платежу 

від 93 до 183 днів  - 20 635 - 1 354 21 417 124 762 - 168 168 

5.4 

Із затримкою платежу 

від 184 до 365 (366) 

днів  - 52 389 - 1 193 55 225 259 401 - 368 208 

5.5 

Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) 

днів  300 274 560 - 6 650 100 211 356 732 - 738 453 

6 Інші кредити  - 35 126 723 - 21 769 400 030 1 216 661 - 36 765 183 

7 

Резерв під знецінення 

за кредитами  (300) (1 904 629) - (8 058) (155 029) (800 125) - (2 868 141) 

8 Усього кредитів  2 396 443 34 291 133 - 41 142 878 719 4 125 536 - 41 732 973 

 

В рядку 6 “Інші кредити” в колонці “кредити юридичним особам” зазначається вартість до вирахування резерву від знецінення кредиту 

НАК “Нафтогаз України”, яка становить 23 722 668 тис. грн.
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Таблиця 8.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, 

які оцінені на індивідуальній основі, за звітний рік 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Найменування статті Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  

Справедлива вартість 

забезпечення за 

простроченими, але 

незнеціненими кредитами:  - 26 950 - 3 686 56 059 529 834 - 616 529 

1.1  

Нерухоме майно житлового 

призначення  - 140 - 529 51 007 305 038 - 356 714 

1.2  Інше нерухоме майно  - 17 377 - 2 547 1 463 59 405 - 80 792 

1.3  Цінні папери  - - - - - - - - 

1.4  Грошові депозити  - 17 - - - 1 991 - 2 008 

1.5  

Майнові права на нерухоме 

майно - - - - 3 589 163 400 - 166 989 

1.6 Інші майнові права - - - - - - - - 

1.7 Інше майно  - 9 416 - 610 - - - 10 026 

1.8 

Гарантіями та 

поручительствами - - - - - - - - 

2  

Справедлива вартість 

забезпечення за знеціненими 

кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі  - 2 520 106 - 20 412 330 748 1 844 047 248 4 715 561 

2.1  

Нерухоме майно житлового 

призначення  - 23 584 - 1 204 289 955 807 007 248 1 121 998 

2.2  Інше нерухоме майно  - 671 596 - 10 546 32 416 403 229 - 1 117 787 

2.3  Цінні папери  - 1 371 600 - - - 0 - 1 371 600 

2.4  Грошові депозити  -  - - - - 15 - 15 

2.5  

Майнові права на нерухоме 

майно -  - - - 8 377 633 796 - 642 173 

2.6 Інші майнові права - 2 - - - - - 2 

2.7 Інше майно  - 453 324 - 8 662 - - - 461 986 

2.8 

Гарантіями та 

поручительствами -  - - - - - - - 
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Таблиця 8.10.  Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими 

кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за попередній рік 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Найменування статті Кредити, що 

надані органам 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам – 

підприєм-

цям 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  

Справедлива вартість 

забезпечення за 

простроченими, але 

незнеціненими 

кредитами:  - 83 218 - 6 859 73 676 788 686 - 952 439 

1.1  

Нерухоме майно 

житлового призначення  - 949 - 218 70 940 451 287 - 523 394 

1.2  Інше нерухоме майно  - 60 160 - 4 060 1 678 97 177 - 163 075 

1.3  Цінні папери  - - - - - - - - 

1.4  Грошові депозити  - - - - - - - - 

1.5  

Майнові права на 

нерухоме майно - - - - - - - - 

1.6 Інші майнові права - 3 469 - - - - - 3 469 

1.7 Інше майно  - 18 640 - 2 581 1 058 240 222 - 262 501 

2  

Справедлива вартість 

забезпечення за 

знеціненими кредитами, 

які оцінені на 

індивідуальній основі  - 443 700 - 15 571 317 158 1 850 412 - 2 626 841 

2.1  

Нерухоме майно 

житлового призначення  - 18 795 - 436 279 541 723 005 - 1 021 777 

2.2  Інше нерухоме майно  - 140 764 - 3 197 13 764 335 202 - 492 927 

2.3  Цінні папери  - - - - - - - - 

2.4  Грошові депозити  - - - - - 42 - 42 

2.5  

Майнові права на 

нерухоме майно - - - - - - - - 

2.6 Інші майнові права - 8 271 - - - - - 8 271 

2.7 Інше майно  - 275 870 - 11 938 23 853 792 163 - 1 103 824 
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До приміток 8.9, 8.10 включені дані: 

- в рядок 1 – за кредитами, за якими заборгованість визначена простроченою, але 

резерв за ними не сформований, тому що справедлива вартість забезпечення повністю 

покриває кредитний ризик; 

- в рядок 2 – за кредитами, за якими відбулося зменшення корисності і сформовано 

резерви, і які належать до “нестандартної заборгованості”. 

Зауважимо те, що основним фактором знецінення кредиту є його прострочений статус 

та можливість реалізації забезпечення. 

Фактична вартість предмету застави (справедлива вартість) визначається шляхом 

проведення незалежної експертної оцінці, крім випадків самостійного визначення банком 

вартості забезпечення, коли в заставу надаються: 

- майнові права на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, відкритому в 

банку, та іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітентами яких є банки або 

Національний банк України; 

- нові механічні транспортні засоби та/або сільгосптехніка, які придбаваються за 

участю кредитних коштів банку за стандартизованими кредитними продуктами; 

- майно, яке може бути оцінено працівниками банку за спрощеною методикою оцінки; 

- державні цінні папери, дорогоцінні і банківські метали. 

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом 

оціночної діяльності за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних згідно із 

законодавством України. 

Суб‟єкти оціночної діяльності при підготовці звітів про оцінку майна самостійно 

визначають підходи і методи оцінки, виходячи з власного досвіду і відповідних методологічних 

рекомендацій. 

Клієнт банку має право самостійно або за рекомендацією кредитного працівника 

установи банку  визначати суб‟єктів оціночної діяльності, з якими він укладає договір на 

проведення оцінки майна.  

Банк перевіряє вартість майна, визначену незалежним оцінювачем, і визначає 

рекомендовану вартість забезпечення. При наявності незалежної оцінки, визначена в договорі 

застави договірна вартість предмета застави не може бути вищою за оціночну вартість. При 

цьому справедлива вартість предмета застави визначається банком за ринковою вартістю, без 

включення до неї суми податку на додану вартість.  

 

Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж 

 
Таблиця 9.1. Цінні папери у портфелі банку на продаж 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Звітний  

рік 

Попередній  

рік 

1 2 3 4 

1 Боргові цінні папери 7 716 765 5 903 902 

1.1 Державні облігації 6 864 375 5 056 926 

1.2 Облігації місцевих позик - - 

1.3 Облігації підприємств 851 747 846 333 

1.4 Векселя 643 643 

2 

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком: 23 063 23 063 

2.1 

Справедлива вартість яких визначена за даними 

оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових 

біржах - - 

2.2 

Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим 

методом - - 

2.3 

За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо) 23 063 23 063 

3 

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж (42 677) (38 451) 

4 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 7 697 151 5 888 514 
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Таблиця 9.2.  Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на 

продаж за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті  Державні 

облігації  

Облігації 

місцевих 

позик  

Облігації 

підприємств 

Векселя  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Поточні та незнецінені:  6 864 375 - 824 996 - 7 689 371 

1.1  

Державні установи та 

підприємства  6 864 375 - 565 343 - 7 429 718 

1.2  

Органи місцевого 

самоврядування  - - - - - 

1.3  Великі підприємства* - - 158 240 - 158 240 

1.4  Середні підприємства  - - 101 413 - 101 413 

1.5  Малі підприємства  - - - - - 

2  

Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були 

переглянуті у звітному 

році  - - - - - 

3  

Усього поточних та 

незнецінених  6 864 375 - 824 996 - 7 689 371 

4  

Прострочені, але 

незнецінені: - - - - - 

4.1  

Із затримкою платежу до 31 

днів  - - - - - 

4.2  

Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  - - - - - 

4.3  

Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  - - - - - 

4.4  

Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  - - - - - 

4.5  

Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  - - - - - 

5  

Знецінені боргові цінні 

папери, які оцінені на 

індивідуальній основі:  - - 26 751 643 27 394 

5.1  

Із затримкою платежу до 

31 днів  - - - - - 

5.2  

Із затримкою платежу від 

32 до 92 днів  - - - - - 

5.3  

Із затримкою платежу від 

93 до 183 днів  - - 1 047 - 1 047 

5.4  

Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  - - - - - 

5.5  

Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  - - 25 704 643 26 347 

6  Інші боргові цінні папери  - - - - - 

7  

Резерв під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку 

на продаж  - - (26 751) (643) (27 394) 

8  

Усього боргових цінних 

паперів у портфелі банку 

на продаж за мінусом 

резервів  6 864 375 - 824 996 - 7 689 371 

 

* До великих підприємств належать облігації банків, які належать до груп: найбільші та великі банки. 
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Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на 

продаж за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті  Державні 

облігації  

Облігації 

місцевих 

позик  

Облігації 

підприємств 

Векселя  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Поточні та незнецінені:  5 056 926 - 823 808 - 5 880 734 

1.1  

Державні установи та 

підприємства  5 056 926 - 565 160 - 5 622 086 

1.2  

Органи місцевого 

самоврядування  - - - - - 

1.3  Великі підприємства* - - 248 383 - 248 383 

1.4  Середні підприємства  - - 10 265 - 10 265 

1.5  Малі підприємства  - - - - - 

2  

Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були 

переглянуті у звітному 

році  - - - - - 

3  

Усього поточних та 

незнецінених  5 056 926 - 823 808 - 5 880 734 

4  

Прострочені, але 

незнецінені: - - - - - 

4.1  

Із затримкою платежу до 

31 днів  - - - - - 

4.2  

Із затримкою платежу від 

32 до 92 днів  - - - - - 

4.3  

Із затримкою платежу від 

93 до 183 днів  - - - - - 

4.4  

Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  - - - - - 

4.5  

Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  - - - - - 

5  

Знецінені боргові цінні 

папери, які оцінені на 

індивідуальній основі:  - - 22 525 643 23 168 

5.1  

Із затримкою платежу до 

31 днів  - - - - - 

5.2  

Із затримкою платежу від 

32 до 92 днів  - - - - - 

5.3  

Із затримкою платежу від 

93 до 183 днів  - - 22 525 - 22 525 

5.4  

Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  - - - - - 

5.5  

Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  - - - 643 643 

6  Інші боргові цінні папери  - - - - - 

7  

Резерв під знецінення 

цінних паперів у портфелі 

банку на продаж  - - (22 525) (643) (23 168) 

8  

Усього боргових цінних 

паперів у портфелі банку 

на продаж за мінусом 

резервів  5 056 926 - 823 808 - 5 880 734 

 
* До великих підприємств належать облігації банків, які належать до груп: найбільші та великі банки. 
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Таблиця 9.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Балансова вартість на 1 січня  5 888 514 12 059 374 

2 
Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до 

справедливої вартості 27 (12 781) 2 891 

3 Нараховані процентні доходи 28 405 390 641 342 

4 Амортизація премії / дисконту (+/-)  28 (1 553) (6 323) 

5 Проценти отримані  349 206 486 048 

6 Придбання цінних паперів  25 530 551 8 464 875 

7 Отримано з портфеля до погашення  10 2 658 302 2 773 771 

8 Реалізація цінних паперів на продаж   26 405 138 17 338 098 

9 Погашені цінні папери   12 702 200 745 

10 Списано за рахунок резерву   - 3 929 

11 
Сума коригування резерву (збільшення/ 

зменшення)   (4 226) (18 596) 

12 Придбання дочірніх компаній  - - 

13 Переведення до активів групи вибуття  - - 

14 Вибуття дочірніх компаній  - - 

15 

Курсові різниці за борговими цінними 

паперами та акціями  - - 

16 Вплив перерахунку у валюту подання звітності  - - 

17 

Балансова вартість за станом на кінець дня 

31 грудня  7 697 151 5 888 514 
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Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж 

(тис. грн.) 
Рядок Назва компанії Вид діяльності Країна 

реєстрації 
Справедлива вартість Балансова вартість 

звітній рік попередній рік звітний рік попередній рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 АБ “Укрспецімпексбанк” Банківські послуги Україна - - 8 750 8 750 

2 
ВАТ “Генічевський машинобудівний 

завод” Виробництво промислових труб Україна - - 1 067 1 067 

3 ВАТ “Мактекс” 
Бавовняно-паперова 

промисловість  Україна - - 2 025 2 025 

4 ВАТ “Племінний завод “Олександрівка” Сільське господарство  Україна - - 1 235 1 235 

5 ЗАТ “Кагарликмлин” 
Мукомольна та круп‟яна 

промисловість Україна - - 180 180 

6 СПМ “Карбід” 
Виробництво будівельних 

матеріалів Україна - - 6 6 

7 ЗАТ “Українська страхова компанія” Страхові послуги Україна - - 286 286 

8 ВАТ “Оснастка” 
Виробництво товарів 

промислового призначення   Україна - - 283 283 

9 
ВАТ “Горлівський ремонтно-механічний 

завод” 

Виробництво будівельної цегли, 
господарчо-побутових 
гончарних виробів  Україна - - 99 99 

10 ВАТ “Камінь Богуславщини” Добування природного каміння   Україна - - 531 531 
11 ВАТ “Терезине” Сільське господарство та 

скотарство 
Україна - - 185 185 

12 ВАТ “Надбужанський тепличний завод” Вирощування овочів Україна - - 102 102 

13 ВАТ “Будгідравліка” Машинобудування Україна - - 218 218 

14 ВАТ “Зарожанський цукровий завод” Цукрова промисловість Україна - - 261 261 

15 
ВАТ “Українська національна 

розрахункова картка” 
Наукові розробки в банківській 

сфері  Україна - - 24 24 

16 
ПрАТ “Українська міжбанківська 

валютна біржа” 
Організація торгівлі валютними 

цінностями Україна - - 900 900 

17 
ТОВ “Перше всеукраїнське бюро 

кредитних історій” 

Ведення кредитних історій та 
надання послуг, пов‟язаних з 
аналізом та обробкою даних Україна - - 250 250 

18 
ВАТ “Всеукраїнський депозитарій 

цінних паперів” Депозитарні послуги Україна - - 6 630 6 630 

 Усього     - - 23 032 23 032 
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Станом на 31 грудня 2010 року в портфелі банку на продаж обліковувались цінні 

папери, що є інструментом угод РЕПО з переходом права власності загальною номінальною 

вартістю 4 260 000 тис. грн., а саме: 

 
Вид цінних 

паперів 

Емітент Серія, код цінних 

паперів  

Кількість ЦП, 

шт. 

Сума за 

номіналом, 

тис. грн. 

облігації Держава в особі МФУ UA4000092167  1 200 000 1 200 000 

облігації Держава в особі МФУ UA4000092142  1 000 000 1 000 000 

облігації Держава в особі МФУ UA4000092134  500 000 500 000 

облігації Держава в особі МФУ UA4000092126  1 500 000 1 500 000 

    4 200 000 

облігації 

Державна іпотечна 

установа 

UA4000001903   

серія I  368 36 800 

облігації 

Державна іпотечна 

установа 

UA4000043913 

серія A  32 3 200 

облігації 

Державна іпотечна 

установа 

UA40000043970 

серія G  200 20 000 

    60 000 

Всього       4 260 000 

 

Станом на 31 грудня 2010 року в портфелі банку на продаж не обліковувались цінні 

папери, які були використані як застава або для операцій РЕПО без переходу права власності. 

 

Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

 

Таблиця 10.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті  Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 Державні облігації 2 552 512 2 375 912 

2 Облігації місцевих позик 10 015 25 396 

3 Облігації підприємств 640 038 916 297 

4 Векселя 753 753 

5 

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення (15 176) (44 415) 

6 Усього за мінусом резервів 3 188 142 3 273 943 

 

Таблиця 10.2. Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення 

(тис. грн.) 
Рядок Рух цінних паперів Примітки Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Балансова вартість на 1 січня  3 273 942  3 811 207 

2 Надходження  3 713 997  13 885 798 

3 Погашення  1 287 653  11 752 288 

4 Нараховані процентні доходи 28 645 236  347 745 

5 Переведено в портфель на продаж 9 2 658 302  2 773 771 

6 Амортизація премії / дисконту (+/-) 28 30 558  96 748 

7 Проценти отримані  558 876  297 834 

8 Списано за рахунок резерву  - - 

9 
Сума коригування резерву (збільшення/ 

зменшення)  29 240 (43 662) 

10 Придбання через злиття  компаній  - - 

11 Вибуття  - - 
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Рядок Рух цінних паперів Примітки Звітний  

рік 

Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

12 Переведення до активів групи вибуття  - - 

13 Курсові різниці   - - 

14 Балансова вартість на кінець дня 31 грудня  3 188 142 3 273 943 

 

Таблиця 10.3. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за звітний рік 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Рух резервів Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 

Векселя Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок за станом на 1 січня - - (43 662) (753) (44 415) 

2 

(Збільшення)/ зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року - - 29 239 - 29 239 

3 

Погашення безнадійної 

заборгованості - - - - - 

4 

Переведення до активів групи 

вибуття -  - - - 

5 Вибуття дочірніх компаній - - - - - 

6 

Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня - - (14 423) (753) (15 176) 

 

Розбіжність між даними рядка 2 таблиці 10.3 та рядка 15 Звіту про фінансовий 

результат в сумі 1 тис. грн. пояснюється заокругленням сум. 

 

Таблиця 10.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за попередній рік 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Рух резервів Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 

Векселя Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок за станом на 1 січня - - - (753) (753) 

2 

(Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року - - (43 662) - (43 662) 

3 

Погашення безнадійної 

заборгованості - - - - - 

4 

Переведення до активів групи 

вибуття - - - - - 

5 Вибуття дочірніх компаній - - - - - 

6 

Залишок за станом  

на кінець дня 31 грудня - - (43 662) (753) (44 415) 
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Невідповідність даних рядка 2 табл. 10.4. даним рядка 15 “Звіту про фінансові 

результати” в сумі 2 601 тис. грн. пояснюється наступним. Банком було прийняте рішення про 

продаж облігацій ВАТ “Родовідбанк”, які обліковувались в портфелі до погашення, та резерв 

під знецінення цінних паперів був сформований 100%. Відповідно до п.9.14 глави 9, розділу III 

Інструкції з бухгалтерського обліку цінних паперів, затвердженою Постановою НБУ від 

3 жовтня 2005 року № 358, при реалізації вказаних облігацій з портфеля на продаж, які були 

переведені з портфеля до погашення і за якими в капіталі обліковується сума переоцінки, 

залишок за балансовим рахунком 5102 в сумі 2 601 тис. грн., на дату розрахунку була віднесена 

на балансовий рахунок 6393 “Результат від реалізації цінних паперів”. 

 

Як застава для забезпечення кредитів, станом на 31 грудня 2010 року були використані 

наступні цінні папери, що обліковувались у портфелі банку до погашення: 

 
Вид цінних 

паперів 

Емітент Серія, код цінних 

паперів 

Кількість 

цінних 

паперів 

(шт.) 

Сума за 

номіналом, тис. 

грн. 

облігації Держава в особі МФУ UA40000053912 10 000 10 000 

облігації Державна іпотечна установа серія А 

UA4000001820 

300 30 000 

облігації Державна іпотечна установа серія В 

UA4000001838 

450 45 000 

облігації Державна іпотечна установа серія С 

UA4000001846 

500 50 000 

облігації Державна іпотечна установа серія D 

UA4000001853 

538 53 800 

облігації Державна іпотечна установа серія J 

UA4000001911 

500 50 000 

Всього     12 288 238 800 

 

Станом на 31 грудня 2010 року в портфелі банку до погашення не обліковувались 

цінні папери, які були використані для операцій РЕПО. 

 

Таблиця 10.5. Справедлива вартість цінних паперів у портфелі банку до погашення 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

справедлива 

вартість* 

балансова 

вартість за 

мінусом 

резервів 

справедлива 

вартість* 

балансова 

вартість за 

мінусом 

резервів 

1 2 3 4 5 6 

1 Державні облігації  2 502 161 2 552 512 2 354 095 2 375 912 

2 Облігації місцевих позик 10 013 10 015 25 838 25 396 

3 Облігації підприємств** 626 082 625 615 890 423 872 635 

4 Векселя - - - - 

5 

Усього цінних паперів у 

портфелі банку до 

погашення 3 138 256 3 188 142 3 270 356 3 273 943 

 

*  Справедлива вартість портфеля до погашення надана як очікуване відшкодування за 

вкладеннями в цінні папери. 

**  До облігацій підприємств включено суму облігацій банків, облігацій підприємств та 

депозитні сертифікати НБУ. 
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Таблиця 10.6. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 

Векселя Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Боргові цінні папери за поточною ціною та незнецінені: 2 552 512 10 015 625 615 - 3 188 142 

1.1 Державні установи та підприємства 2 552 512 - 231 610 - 2 784 122 

1.2 Органи місцевого самоврядування - 10 015 0 - 10 015 

1.3 Великі підприємства - - 293 098 - 293 098 

1.4 Середні підприємства - - 100 907 - 100 907 

1.5 Малі підприємства - - - - - 

2 

Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті  

у звітному році - - - - - 

3 Усього боргових цінних паперів за поточною ціною та незнецінених 2 552 512 10 015 625 615 - 3 188 142 

4 

Не погашені у визначений емітентом строк, але незнецінені боргові цінні 

папери: - - - - - 

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

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

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

4.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів - - - - - 

4.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - - - - 

5 Боргові цінні папери, які знецінені на індивідуальній основі: - - 14 423 753 15 176 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - 

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

5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - 1 571 - 1 571 

5.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів - - - - - 

5.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - 12 852 753 13 605 

6 Інші боргові цінні папери - - - - - 

7 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - (14 423) (753) (15 176) 

8 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 

мінусом резервів 2 552 512 10 015 625 615 - 3 188 142 
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Таблиця 10.7. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих позик 

Облігації 

підприємств 

Векселя Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Боргові цінні папери за поточною ціною та незнецінені: 2 375 912 25 396 871 819 - 3 273 127 

1.1 Державні установи та підприємства 2 375 912 - 232 797 - 2 608 709 

1.2 Органи місцевого самоврядування - 25 396 - - 25 396 

1.3 Великі підприємства - - 623 625 - 623 625 

1.4 Середні підприємства - - 15 397 - 15 397 

1.5 Малі підприємства - - - - - 

2 

Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті  

у звітному році - - - - - 

3 Усього боргових цінних паперів за поточною ціною та незнецінених 2 375 912 25 396 871 819 - 3 273 127 

4 

Не погашені у визначений емітентом строк, але незнеціненні боргові цінні 

папери: - - - - - 

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

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

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

4.4 Із затримкою  платежу від 184 до 365 (366) днів - - - - - 

4.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - - - - 

5 Боргові цінні папери, які знецінені на індивідуальній основі: - - 11 262 753 12 015 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - 

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

5.3 Із затримкою  платежу від 93 до 183 днів - - 11 262 - 11 262 

5.4 Із затримкою  платежу від 184 до 365 (366) днів - - - - - 

5.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - - 753 753 

6 Інші боргові цінні папери - - 33 216 - 33 216 

7 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - (43 662) (753) (44 415) 

8 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 

мінусом резервів 2 375 912 25 396 872 635 - 3 273 943 
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Примітка 11. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

 

Інформація щодо інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії викладена в 

примітці 1.3 Консолідована фінансова звітність. 

Примітка 11 банком не складається внаслідок відсутності інвестицій. 

 

Примітка 12. Інвестиційна нерухомість 

 

Банк не має інвестиційної нерухомості.  

 

Примітка 13. Гудвіл 

 

Банк не має гудвілу.  
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Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи 
 

Таблиця 14. Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Найменування 

статті 

Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

переда-

вальні 

пристрої 

Машини 

та 

обладнаня 

Транс-

портні 

засоби 

Інстру-

менти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необо-

ротні 

мате-

ріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль-

ні активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Гудвіл Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

1 

Балансова 

вартість на 

початок попе-

реднього року:  - 1 759 905 160 380 38 002 25 183 37 715 25 679 60 905 6 459 - 2 114 228 

1.1 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  - 1 764 083 340 519 71 432 52 463 66 808 70 182 60 905 20 544 - 2 446 936 

1.2 

Знос на початок 

попереднього 

року  - (4 178) (180 139) (33 430) (27 280) (29 093) (44 503) - (14 085) - (332 708) 

2 

Придбання, 

пов‟язане з 

об‟єднанням 

компаній  - - - - - - - - - - - 

3 Надходження  - 3 375 59 681 9 950 6 651 20 855 7 419 109 225 3 316 - 220 472 

4 

Поліпшення 

основних засобів 

та 

вдосконалення 

нематеріальних 

активів  - 26 413 1 658 4 11 829 12 691 37 681 408 - 79 695 

5 

Переведення (у 

разі завершених 

капітальних 

вкладень) - - - - - - - (149 957) - - (149 957) 

6 Передавання  - 251 15 75 11 22 2 179 2 - 557 
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Ря-

док 

Найменування 

статті 

Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

переда-

вальні 

пристрої 

Машини 

та 

обладнаня 

Транс-

портні 

засоби 

Інстру-

менти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необо-

ротні 

мате-

ріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль-

ні активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Гудвіл Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

7 

Переведення до 

активів групи 

вибуття  - - - - - - - - - - - 

8 Вибуття  - 251 15 75 11 22 2 179 2 - 557 

9 

Амортизаційні 

відрахування  - (20 774) (42 180) (8 027) (5 080) (6 474) (15 924) - (2 637) - (101 096) 

10 

Відображення 

величини втрат 

від зменшення 

корисності, 

визначених у 

фінансових 

результатах  - - - - - - - - - - - 

11 

Відображення 

величини втрат 

від зменшення 

корисності, 

визначених у 

додатковому 

капіталі  - - - - - - - - - - - 

12 

Відновлення 

корисності через 

фінансові 

результати  - - - - - - - - - - - 

13 Переоцінка  - - - - - - - - - - - 

13.1 

Переоцінка 

первісної 

вартості  - - - - - - - - - - - 

13.2 Переоцінка зносу  - - - - - - - - - - - 
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Ря-

док 

Найменування 

статті 

Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

переда-

вальні 

пристрої 

Машини 

та 

обладнаня 

Транс-

портні 

засоби 

Інстру-

менти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необо-

ротні 

мате-

ріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль-

ні активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Гудвіл Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

14 

Вплив 

перерахунку у 

валюту подання 

звітності  - - - - - - - - - - - 

15 Інше  - (400) (1 043) (16) 150 221 46 1 038 4 - - 

16 

Балансова 

вартість на 

кінець 

попереднього 

року (на початок 

звітного року):  - 1 768 268 178 481 39 838 26 904 53 124 29 909 58 713 7 548 - 2 162 785 

16.1 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  - 1 793 262 391 612 79 314 58 968 87 879 88 357 58 713 24 189 - 2 582 294 

16.2 

Знос на кінець 

попереднього 

року (на початок 

звітного року)  - (24 994) (213 131) (39 476) (32 064) (34 755) (58 448) - (16 641) - (419 509) 

17 

Придбання, 

пов‟язане з 

об‟єднанням 

компаній  - - - - - - - - - - - 

18 Надходження  - 7 464 66 164 98 332 7 693 63 505 6 787 340 182 8 493 - 598 620 

19 

Поліпшення 

основних засобів 

та 

вдосконалення 

нематеріальних 

активів  - 37 203 1 408 - 17 774 15 765 55 560 2 919 - 113 646 
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Ря-

док 

Найменування 

статті 

Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

переда-

вальні 

пристрої 

Машини 

та 

обладнаня 

Транс-

портні 

засоби 

Інстру-

менти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необо-

ротні 

мате-

ріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль-

ні активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Гудвіл Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

20 

Переведення (у 

разі завершених 

капітальних 

вкладень) - - - - - - - (310 910) - - (310 910) 

21 Передавання  - 503 74 17 51 22 60 49 2 - 778 

22 

Переведення до 

активів групи 

вибуття  - - - - - - - - - - - 

23 Вибуття  - 503 74 17 51 22 60 49 2 - 778 

24 
Амортизаційні 

відрахування  - (21 217) (51 437) (8 986) (4 476) (8 908) (17 734) - (2 969) - (115 727) 

25 

Відображення 

величини втрат 

від зменшення 

корисності через 

фінансові 

результати  - - - - - - - - - - - 

26 

Відображення 

величини втрат 

від зменшення 

корисності, 

визначених у 

додатковому 

капіталі  - 43 - - - - - - - - 43 

27 

Відновлення 

корисності через 

фінансові 

результати  - - - - - - - - - - - 
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Ря-

док 

Найменування 

статті 

Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

переда-

вальні 

пристрої 

Машини 

та 

обладнаня 

Транс-

портні 

засоби 

Інстру-

менти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необо-

ротні 

мате-

ріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль-

ні активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Гудвіл Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

28 Переоцінка  - - - - - - - - - - - 

28.1 

Переоцінка 

первісної 

вартості  - - - - - - - - - - - 

28.2 Переоцінка зносу  - - - - - - - - - - - 

29 

Вплив 

перерахунку у 

валюту подання 

звітності  - - - - - - - - - - - 

30 Інше  - 13 249 (10) 167 (254) 13 (177) (1) - - 

31 

Балансова вартість 

на кінець 

звітного року  - 1 791 185 194 791 129 157 30 254 108 219 34 680 143 319 15 988 - 2 447 593 

31.1 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  - 1 837 379 446 091 175 580 66 176 150 896 103 000 143 319 35 212 - 2 957 653 

31.2 

Знос на кінець 

звітного року  - (46 194) (251 300) (46 423) (35 922) (42 677) (68 320) - (19 224) - (510 060) 
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Основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, 

користування та розпорядження відсутні.  

Оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів немає.  

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 

відсутні. 

Основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж немає.  

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів складає  

165 133 тис. грн. в т.ч.: 

- будівлі, споруди та передавальні пристрої   627 тис. грн.; 

- машини та обладнання     91 976 тис. грн.; 

- транспортні засоби      19 550 тис. грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар (меблі)   15 699 тис. грн.; 

- інші основні засоби      20 642 тис. грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи    3 500 тис. грн.; 

- нематеріальні активи     13 139 тис. грн. 

Нематеріальні активи, щодо яких є обмеження права власності відсутні.  

Нематеріальні активи банком не створювались. 

Сума зменшення протягом звітного періоду, яка виникла у результаті збитків від 

зменшення корисності, визнаних безпосередньо у власному капіталі за вирахуванням 

відстроченого податку на прибуток, склала 32 тис. грн.  

 

Примітка 15. Інші фінансові активи 

 
Таблиця 15.1. Інші фінансові активи 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті При-

мітка 

Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 Дебіторська заборгованість за торговими операціями  537 327 

2 Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)  - - 

3 

Дебіторська заборгованість за операціями з 

кредитовими та дебетовими картками  146 367 139 023 

4 Розрахунки за конверсійними операціями  1 631 - 

5 

Переоцінка фінансових інструментів, що 

обліковуються за позабалансовими рахунками  - - 

6 

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку 

хеджування  - - 

7 Грошові кошти з обмеженим правом користування  16 059 34 486 

8 Інші  40 625 41 041 

9 Резерв під знецінення  (14 136) (8 294) 

10 

Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів  191 083 206 583 
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Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Дебіторська 

заборгованість за 

торговими 

операціями 

Фінансовий 

лізинг (оренда) 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з кредитовими 

та дебетовими картками 

Конвер-

сійні 

операції 

Грошові кошти з 

обмеженим правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Залишок за станом на 

1 січня - - - - - (8 294) (8 294) 

2 

(Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року - - - - - (5 842) (5 842) 

3 

Списання безнадійної 

заборгованості - - - - - 
- - 

4 

Переведення до активів 

групи вибуття - - - - - - - 

5 

Вибуття дочірніх 

компаній - - - - - - - 

6 

Залишок за станом на 

31 грудня - - - - - (14 136) (14 136) 

 

В звітному році погашено раніше списану за рахунок спеціального резерву безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 3 тис. грн. 

Збільшення резерву під дебіторську заборгованість (сума за ряд. 2 табл. 15.2 та ряд. 6 прим. 16) відрізняється від ряд. 19 звіту про фінансові 

результати (прим. 31 ряд. 10) на суму резервів під нараховані доходи, які в звіті про фінансові результати відображені у складі ряд. 11 прим. 31. 
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Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Дебіторська 

заборгованість за 

торговими 

операціями 

Фінансовий 

лізинг (оренда) 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з кредитовими 

та дебетовими картками 

Конвер-

сійні 

операції 

Грошові кошти з 

обмеженим правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Залишок за станом на 

1 січня - - - - - (10 214) (10 214) 

2 

(Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року - - - - - 1 162 1 162 

3 

Списання безнадійної 

заборгованості - - - - - 758 758 

4 

Переведення до активів 

групи вибуття - - - - - - - 

5 

Вибуття дочірніх 

компаній - - - - - - - 

6 

Залишок за станом на 

31 грудня - - - - - (8 294) (8 294) 

 

В попередньому році погашено раніше списану за рахунок спеціального резерву безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 1 тис. грн. 
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Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Дебіторська 

забор- 

гованість за 

торговими 

операціями 

Фінан-

совий 

лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конвер-

сійні 

операції 

Грошові кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Поточна заборгованість та незнецінена: 537 - 146 367 1 631 16 059 13 421 178 015 

1.1 

Великі клієнти з кредитною історією більше 

2 років 537 - 146 367 1 631 16 059 13 421 178 015 

1.2 Нові великі клієнти - - - - - - - 

1.3 Середні компанії - - - - - - - 

1.4 Малі компанії - - - - - - - 

1.5 Інші - - - - - - - 

2 

Дебіторська заборгованість, умови якої 

протягом року були переглянуті - - - - - - - 

3 

Усього поточної дебіторської заборгованості 

та незнеціненої: 537 - 146 367 1 631 16 059 13 421 178 015 

4 Прострочена, але незнецінена: - - - - - 972 972 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - 136 136 

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

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

4.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів - - - - - - - 

4.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів - - - - - 836 836 

5 

Заборгованість знецінена на індивідуальній 

основі: - - - - - 26 232 26 232 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - - - 

5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - 11 680 11 680 

5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - 68 68 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 78 

 
Рядок Найменування статті Дебіторська 

заборгованість 

за торговими 

операціями 

Фінан-

совий 

лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конвер-

сійні 

операції 

Грошові кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів - - - - - 2 749 2 749 

5.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів - - - - - 11 735 11 735 

6 Інша дебіторська заборгованість - - - - - - - 

7 Резерв під знецінення - - - - - (14 136) (14 136) 

8 

Усього іншої фінансової дебіторської 

заборгованості 537  146 367 1 631 16 059 26 489 191 083 

Таблиця 15.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Дебіторська 

заборгованість 

за торговими 

операціями 

Фінан-

совий 

лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конвер-

сійні 

операції 

Грошові кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Поточна заборгованість та незнецінена: 327 - 139 023 - 34 486 11 401 185 237 

1.1 

Великі клієнти з кредитною історією більше 

2 років 327 - 139 023 - 34 486 11 401 185 237 

1.2 Нові великі клієнти - - - - -  - -  

1.3 Середні компанії - - - - -  - -  

1.4 Малі компанії - - - - -  - -  

1.5 Інші - - - - - - - 

2 

Дебіторська заборгованість, умови якої 

протягом року були переглянуті - - - - -  -  - 
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Рядок Найменування статті Дебіторська 

заборгованість 

за торговими 

операціями 

Фінан-

совий 

лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конвер-

сійні 

операції 

Грошові кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Усього поточної дебіторської заборгованості 

та незнеціненої: 327 - 139 023 - 34 486 11 401 185 237 

4 Прострочена, але незнецінена: - - - - - 1 047 1 047 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - 211 211 

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

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

4.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів - - - - - - - 

4.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів - - - - - 836 836 

5 

Заборгованість знецінена на індивідуальній 

основі: - - - - - 28 593 28 593 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - -     

5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - 17 653 17 653 

5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - 272 272 

5.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів - - - - - 2 404 2 404 

5.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів - - - - - 8 264 8 264 

6 Інша дебіторська заборгованість - - - - - - - 

7 Резерв під знецінення - - - - - (8 294) (8 294) 

8 

Усього іншої фінансової дебіторської 

заборгованості 327 - 139 023 - 34 486 32 747 206 583 
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Таблиця 15.6. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та 

їх теперішньої вартості за звітний рік 

 

Банком не проводилися операції з фінансового лізингу. 

 

Таблиця 15.7. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та 

їх теперішньої вартості за попередній рік 

 

Банком не проводилися операції з фінансового лізингу. 

 

Примітка 16. Інші активи 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів 22 324 824 

2 Передоплата за послуги 15 178 13 930 

3 Дорогоцінні метали 59 343 41 577 

4 Майно, що перейшло у власність банку 112 640 111 005 

5 Інше 18 174 18 150 

6 Резерв (3 268) (4 682) 

7 Усього інших активів за мінусом резервів 224 391 180 804 

 

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя: 

(тис. грн.) 
Будівлі та споруди виробничого і службового призначення 107 060 

Житлові приміщення 3 293 

Меблі та обладнання приміщень 174 

Вироби та лом із дорогоцінних металів 14 

Матеріальні цінності 49 

Транспортні засоби крім оперативних 30 

Інше майно 2 020 

Усього 112 640 

 
Майно, яке перебувало у заставі банку, і банк як заставодержатель набув на це майно 

право власності, обліковується за окремими аналітичними рахунками балансового рахунку 

№ 3409 “Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя”. 

Порядок дій банку та його установ з реалізації майна, яке перейшло у власність банку в 

рахунок погашення заборгованості за проблемними активами, регулюється Положенням про 

комісію з реалізації майна, яке перейшло у власність ВАТ “Ощадбанк” у рахунок погашення 

заборгованості за проблемними активами, затвердженим постановою правління від 14 грудня 

2005 року № 119-2 відповідно до законодавства України. 

Якщо банк набуває право власності на заставлене майно з метою продажу, то такі активи 

оцінюються за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. 

 

Примітка 17. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 

 

Банк не має довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття.  
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Примітка 18. Кошти банків 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

1 

Кореспондентські рахунки та депозити 

овернайт інших банків 195 256 91 573 

2 Депозити інших банків: - 1 045 218 

2.1 Короткострокові - 1 045 218 

2.2 Довгострокові - - 

3 

Договори продажу і зворотного викупу з 

іншими банками - - 

4 Кредити, отримані: 15 664 104 15 931 170 

4.1 Короткострокові 1 201 989 5 408 959 

4.2 Довгострокові 14 462 115 10 522 211 

5 Прострочені залучені кошти інших банків - - 

6 Усього коштів інших банків 15 859 360 17 067 961 

Примітка 19. Кошти клієнтів 

Таблиця 19.1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  

1  2  3  4  

1  Державні та громадські організації:  13 434 5 788 068 

1.1  Поточні рахунки  13 434 61 688 

1.2  Строкові кошти  - 5 726 380 

2  Інші юридичні особи  4 926 919 3 733 504 

2.1  Поточні рахунки  3 857 639 3 188 740 

2.2  Строкові кошти  1 069 280 544 764 

3  Фізичні особи:  19 480 222 15 002 121 

3.1  Поточні рахунки  8 748 830 7 462 470 

3.2  Строкові кошти  10 731 392 7 539 651 

4  Усього коштів клієнтів  24 420 575 24 523 693 

 

Таблиця 19.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 
Рядок  Вид економічної 

діяльності  

Звітний рік  Попередній рік  

сума  %  сума  %  

1 2 3 4 5 6 

1  

Державне управління та 

діяльність громадських 

організацій  206 152 1 5 923 863 24 

2  

Центральні та місцеві 

органи державного 

управління  - - - - 

3  Виробництво  202 058 1 123 193 1 

4  Нерухомість  94 620 - 48 001 - 

5  Торгівля  337 576 1 295 534 1 

6  Сільське господарство  473 699 2 244 652 1 

7  Будівництво 153 273 1 175 139 1 

8  Енергетика 1 044 933 4 914 893 4 

9  Фізичні особи 19 480 222 80 15 002 121 61 

10 Інші  2 428 042 10 1 796 297 7 

11 Усього коштів клієнтів  24 420 575 100 24 523 693 100 
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Банк здійснює випуск гарантій в національній валюті, забезпечених заставою грошових 

коштів на депозиті. Сума залучених на депозити коштів під гарантії станом на 31 грудня 

2010 року – 514 тис. грн.; станом на 31 грудня 2009 року становила 5 298 тис. грн. 

 

Розшифровка рядка “Інші таблиці” 19.2: 

(тис. грн.) 
Звітний рік  Попередній рік  Вид економічної діяльності   

Номер Сума Номер Сума  

00 7 315 00 7 675 

Інше (для фізичних осіб (у т.ч. приватних нотаріусів 

та адвокатів) та нерезидентів) 

02 6 125 02 3 952 Лісове господарство та пов‟язані з ним послуги 

05 961 05 871 Рибальство, рибництво та пов‟язані з ними послуги 

10 28 098 10 12 188 Добування вугілля, лігніту i торфу 

11 1 722 11 8 504 Добування вуглеводнів та пов‟язані з ним послуги 

12 - 12 34 Добування уранової та торієвої руди 

13 1 13 148 Видобування металевих руд 

14 2 252 14 646 Інші галузі добувної промисловості 

41 9 206 41 12 279 Збирання, очищення та розподілення води 

55 18 138 55 8 135 Діяльність готелів та ресторанів 

60 24 887 60 149 919 Діяльність наземного транспорту 

61 7 284 61 25 271 Діяльність водного транспорту 

62 646 62 422 Діяльність авіаційного транспорту 

63 38 715 63 24 755 Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 

64 920 706 64 849 032 Діяльність пошти та зв‟язку 

65 512 549 65 231 334 Грошове та фінансове посередництво 

66 220 474 66 164 135 Страхування 

67 24 864 67 10 351 

Допоміжні послуги у сфері фінансового 

посередництва та страхування 

71 1 903 71 747 

Оренда машин та устаткування; прокат побутових 

виробів і предметів особистого вжитку 

72 20 802 72 39 442 Діяльність у сфері інформатизації 

73 26 828 73 17 142 Дослідження та розробки 

74 438 211 74 88 991 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 

інжинірингу; надання послуг підприємцям 

80 14 312 80 13 962 Освіта 

85 35 397 85 19 817 Охорона здоров‟я та надання соціальної допомоги 

90 8 822 90 7 890 

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення 

відходів 

92 15 120 92 55 179 

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та 

розваг 

93 42 461 93 41 941 Надання індивідуальних послуг 

95 5 95 3 

Діяльність домашніх господарств як роботодавців 

для домашньої прислуги 

97 5 97 - 

Діяльність домашніх господарств як виробників 

послуг для власного споживання 

99 50 99 1 Діяльність екстериторіальних організацій 

ZZ 183 ZZ 1 531 

Інше (для новостворюваних суб‟єктів 

господарювання) 

Всього 2 428 042 Всього 1 796 297   
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Примітка 20. Боргові цінні папери, емітовані банком 

 
Таблиця 20.1. Боргові цінні папери, емітовані банком 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  

1  2  3  4  

1  Векселі  - - 

2  Єврооблігації  - - 

3  Облігації, випущені на внутрішньому ринку  511 082 446 093 

4  Депозитні сертифікати  149 84 

5  Облігації  - - 

6  Усього  511 231 446 177 

 

Постановою правління ВАТ “Ощадбанк” № 418 від 18 грудня 2007 року було прийнято 

рішення про здійснення відкритого (публічного) розміщення облігацій за такими параметрами:  

характеристика облігацій – звичайні, прості, іменні; серії облігацій – серія “А” та серія “В”; 

загальна номінальна вартість випуску – 500 000 000 (п‟ятсот мільйонів) гривень (серія “А” – 

300 000 000 грн. та серія “В” – 200 000 000 грн.); відсотковий період – 91 день, загальна кількість 

облігацій – 500 000 штук (серія “А” – 300 000 шт. та серія “В” – 200 000 шт.); процентна ставка – 

змінна, для серії “А” на сьомий – дванадцятий проценті періоди встановлюється на рівні 16,00% 

річних, для серії “В” на одинадцятий – двадцятий проценті періоди встановлюється на рівні 

14,00% річних; строк обігу облігацій серії “А” – 3 роки, серії “В” – 5 років. Станом на кінець дня 

31 грудня 2010 року викуплені банком облігації власного випуску відсутні. 

Термін погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком – І квартал 

2011 року та частково уже закінчився. 

 

Таблиця 20.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  

справедлива 

вартість* 

балансова 

вартість  

справедлива 

вартість  

балансова 

вартість  

1  2  3  4  5  6  

1  Векселі  - - - - 

2  Єврооблігації  - - - - 

3  

Облігації, випущені на 

внутрішньому ринку  510 850 511 082 436 331 446 093 

4  Депозитні сертифікати  149 149 84 84 

5  Облігації  - - - - 

6  Усього  510 999 511 231 436 415 446 177 

 

* Для розрахунку використані найкращі котировки на купівлю за останній робочий день 2010 року 

на ПрАТ “Фондова біржа ПФТС” серія А 1000,5 грн. без НКД (1022,86 грн. з НКД),  

серія В 1000,4 грн., без врахування НКД (1019,96 грн. з НКД). 
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Примітка 21. Інші залучені кошти 

 
Банком не здійснювалися операції, які можна відобразити у примітці інші залучені кошти. 

 

Примітка 22. Резерви за зобов’язаннями 

 
Таблиця 22.1. Резерви за зобов’язаннями за звітний рік 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Рух резервів Примітки Зобов’язання 

кредитного 

характеру 

Податкові 

ризики 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок на 1 січня   4 123 - - 4 123 

2 Зменшення резерву протягом року  (2 446) - - (2 446) 

3 Залишок на кінець дня 31 грудня   1 677 - - 1 677 

 

Зменшення резерву протягом року (таблиця 22.1, рядок 2) відрізняється від суми резервів 

за зобов‟язаннями, що представлена у Звіті про фінансові результати (рядок 16) на суму 

переоцінки резервів у валюті. 

 

Таблиця 22.2. Резерви за зобов’язаннями за попередній рік 

 (тис. грн.) 
Ря-

док 

Рух резервів Примітки Зобов’язання 

кредитного 

характеру 

Податкові 

ризики 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок на 1 січня   6 622 - - 6 622 

2 Зменшення резерву протягом року  (2 499) - - (2 499) 

3 Залишок на кінець дня 31 грудня   4 123 - - 4 123 

 

Розбіжність між даними рядка 2 табл. 22.2. та звіту про фінансові результати в сумі 

722 тис. грн. пояснюється наступним: 

- помилковим віднесенням 715 тис. грн. суми витрат на зменшення резервів за 

зобов‟язаннями на рахунок відрахування в резерви під заборгованість за наданими 

кредитами клієнтам; 

- на суму переоцінки резервів за валютними кредитами. 

 

Примітка 23. Інші фінансові зобов’язання 

 
Таблиця 23.1 Інші фінансові зобов’язання 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті При-

мітка 

Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Кредиторська заборгованість  192 843 182 039 

2 Дивіденди до сплати  - - 

3 

Кредиторська заборгованість за дебетовими та 

кредитовими картками  21 875 42 386 

4 Розрахунки за конверсійними операціями  5 - 

5 

Переоцінка фінансових інструментів, що 

обліковуються за позабалансовими рахунками  - - 

6 Резерви під зобов‟язання кредитного характеру  - - 

7 Інші нараховані зобов'язання  2 029 1 509 

8 Усього інших фінансових зобов'язань  216 752 225 934 
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Примітка 24. Інші зобов’язання 

 
Таблиця 24.1. Інші зобов’язання 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 

Кредиторська заборгованість за податками та 

обов‟язковими платежами, крім податку на 

прибуток  5 497 5 277 

2 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку  26 603 25 927 

3 Кредиторська заборгованість з придбання активів  1 538 298 

4 Доходи майбутніх періодів  1 588 5 220 

5 Інші  873 214 

6 Усього  36 099 36 936 

Примітка 25. Субординований борг 

(тис. грн.) 

Стаття 

Звітний рік Попередній 

рік 

Номінал 796 170 798 500 

Дисконт (6 445) (7 532) 

Відсотки 33 716 33 610 

Всього 823 441 824 578 

 

Субординований борг був отриманий згідно кредитного договору “Договору про 

запозичення коштів на субординованих умовах у формі субординованого кредиту” між 

ВАТ “Ощадбанк” та ABN AMRO bank N.V. від 29 грудня 2006 року. Датою отримання кредиту є 

дата 19 січня 2007 року. Датою погашення кредиту є дата 19 січня 2017 року. За умовами договору 

сплата процентів відбувається 2 рази на рік 19 січня та 19 липня. 

У 2010 році The Royal Bank of Scotland N.V. став правонаступником банку ABN AMRO 

N.V. Відповідні зміни до кредитного договору були зареєстровані НБУ 9 лютого 2011 року. 
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Примітка 26. Статутний капітал 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Кількість 

акцій в 

обігу 

(тис. шт.) 

Прості 

акції  

Емісій-

ні 

різниці 

Приві-

лейовані 

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 13,892 13 892 000 - - - 319 516 14 211 516 

2 

Внески за акціями (паями, частками) нового 

випуску - - - - - - - 

3 

Власні акції (частки, паї), що викуплені  в 

акціонерів (учасників) - - - - - - - 

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

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

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

7 

Залишок на кінець дня 31 грудня 

попереднього року (залишок на 1 січня 

звітного року) 13,892 13 892 000 - - - 319 516 14 211 516 

8 

Внески за акціями (паями, частками) нового 

випуску - - - - - - - 

9 

Власні акції (частки, паї), що викуплені  в 

акціонерів (учасників) - - - - - - - 

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

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

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

13 

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного 

року 13,892 13 892 000 - - - 319 516 14 211 516 

 

а) кількість акцій, об'явлених для випуску ‒ 13 892 шт.; 

б) кількість сплачених акцій ‒ 13 892 шт.;  

в) номінальна вартість однієї акції ‒ 1 000 тис. грн.; 

г) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу, 

відсутні; 

ґ) сума та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу, відсутні.
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Примітка 27. Резервні та інші фонди банку 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Найменування статті Фонди переоцінки Накопи-

чені 

курсові 

різниці 

Інші Усього 

резервних 

та інших 

фондів 

довгострокові активи призначені для продажу, та 

активи групи вибуття 

інші активи, крім довгострокових активів, 

призначених для продажу, та активів групи 

вибуття 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

немате-

ріальні 

активи 

інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджу-

вання 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

немате-

ріальні 

активи 

інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Залишок на 1 січня 

попереднього року - - - - (2 220) 1 118 017 - - - 56 953 1 172 750 

2 Переоцінка - - - - 2 891 - - - - - 2 891 

3 Реалізований фонд переоцінки - - - - - (428) - - - - (428) 

4 Курсові різниці - - - - - - - - - - - 

5 Вплив податку на прибуток - - - - - - - - - - - 

6 

Рух коштів загальних резервів 

та фондів банку, що створені 

за рахунок прибутку - - - - - - - - - - - 

7 

Залишок на кінець дня 

31 грудня попереднього року 

(залишок на 1 січня звітного 

року) - - - - 671 1 117 589 - - - 56 953 1 175 213 

8 Переоцінка - - - - (12 781) (43) - - - - (12 824) 

9 Реалізований фонд переоцінки - - - - - (781) - - - - (781) 

10 Курсові різниці - - - - - - - - - - - 

11 Вплив податку на прибуток - - - - - 11 - - - - 11 

12 

Рух коштів загальних резервів 

та фондів банку, що створені 

за рахунок прибутку - - - - - - - - - - - 

13 

Збільшення/зменшення вартості 

фінансових інвестицій у 

зв‟язку із 

збільшенням/зменшенням 

власного капіталу об‟єкта 

інвестування - - - - - - - - - - - 

14 

Залишок на кінець дня 

31 грудня звітного року - - - - (12 110) 1 116 776 - - - 56 953 1 161 619 
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Резервний фонд створюється банком для відшкодування можливих непередбачених 

збитків. Розмір відрахувань до резервного фонду становить не менше 5% прибутку банку. Кошти 

цього фонду обліковуються на балансовому рахунку 5021 “Резервні фонди” та формується за 

рахунок чистого прибутку банку згідно його розподілу, який затверджується Наглядовою радою 

банку за підсумками фінансового року. 

Фонд переоцінки: 

- цінних паперів в портфелі банку на продаж. Цінні папери в портфелі банку на продаж, 

що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. Справедлива 

вартість цінних паперів визначається за результатами торгів на ПФТС. Результат 

переоцінки (сума різниці між справедливою та балансовою вартістю) відображається в 

капіталі банку. Результат переоцінки використовується для розрахунку суми резервів 

під операції з цінними паперами; 

- основних засобів та нематеріальних активів. Даний фонд включає результати 

переоцінки від приведення об‟єктів основних засобів до справедливої вартості за 

наявності суттєвих критеріїв відхилення від їх залишкової вартості на дату балансу та 

проведення операцій зменшення корисності об‟єктів основних засобів і їх вибуття. 

 

Примітка 28. Процентні доходи та витрати 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

  Процентні доходи за:     

1 Кредитами та заборгованістю клієнтів 6 437 235 6 500 543 

2 

Борговими цінними паперами в портфелі банку 

на продаж 403 837 635 019 

3 

Цінними паперами в портфелі банку до 

погашення 675 794 444 493 

4 Коштами в інших банках 59 535 56 720 

5 Торговими борговими цінними паперами - - 

6 

Іншими борговими цінними паперами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах - - 

7 

Дебіторською заборгованістю за угодами репо - 

торгові цінні папери - - 

8 Кореспондентськими рахунками в інших банках 57 839 137 638 

9 Депозитами овернайт в інших банках 6 380 7 278 

10 

Процентними доходами за знеціненими 

фінансовими активами - - 

11 Грошовими коштами та їх еквівалентами  39 358 45 600 

12 Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) - - 

13 Іншим  117 2 

14 Усього процентних доходів 7 680 095 7 827 293 

  Процентні витрати за: -  

15 Строковими коштами юридичних осіб (166 349) (151 218) 

16 

Борговими цінними паперами, що емітовані 

банком  (65 848) (59 992) 

17 Іншими залученими коштами - - 

18 Строковими коштами фізичних осіб (1 180 337) (841 593) 

19 Строковими коштами інших банків (1 830 714) (1 810 205) 

20 Депозитами овернайт інших банків (2 254) (5 327) 

21 Поточними рахунками (187 494) (700 421) 

22 Кореспондентськими рахунками  (5 493) (268) 

23 Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди) - - 

24 Іншим  (74 913) (73 699) 

25 Усього процентних витрат (3 513 402) (3 642 723) 

26 Чистий процентний дохід /(витрати) 4 166 693 4 184 570 
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Примітка 29. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 

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: 1 088 714 1 021 403 

1.1 Розрахункові операції 618 459 547 770 

1.2 Касове обслуговування 341 195 317 110 

1.3 Інкасація 90 927 88 746 

1.4 Операції з цінними паперами 878 1 908 

1.5 Операції довірчого управління - - 

1.6 Гарантії надані 97 187 

1.7 Інші 37 158 65 682 

2 

Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах - - 

3 Усього комісійних доходів 1 088 714 1 021 403 

  Комісійні витрати   - 

4 

Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах: (184 758) (169 524) 

4.1 Розрахункові операції (70 172) (67 351) 

4.2 Касове обслуговування (100 143) (86 707) 

4.3 Інкасація (4 014) (4 484) 

4.4 Операції з цінними паперами (1 395) (2 439) 

4.5 Інші (9 034) (8 543) 

5 

Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах:   - 

6 Усього комісійних витрат (184 758) (169 524) 

7 Чистий комісійний дохід/(витрати) 903 956 851 879 

 

Розшифровка інших комісійних доходів (рядок 1.7): 

(тис. грн.) 
 Звітний рік Попередній 

рік 

Всього, в тому числі: 37 158 65 682 

- комісійні доходи від кредитного обслуговування банків 36 72 

- комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку 

банківських металів для банків 15 502 42 995 

- інші комісійні доходи за операціями з банками 2 238 2 102 

- комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів 11 919 14 066 

- комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами 1 838 2 105 

- інші комісійні доходи за операціями з клієнтами 5 625 4 342 
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Розшифровка інших комісійних витрат (рядок 4.5): 

(тис. грн.) 
 Звітний рік Попередній 

рік 

Всього, в тому числі: 9 034 8 543 

- комісійні витрати на кредитне обслуговування 171 164 

- інші комісійні витрати за операціями з платіжними картками 2 861 2 396 

- інші комісійні витрати за послуги процесинговому центру 3 294 3 084 

- інші комісійні витрати за користування додатковими послугами 1 444 1 733 

- комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку 

банківських металів - 15 

- інші комісійні витрати  1 264 1 151 

 

Примітка 30. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Дивіденди   41 45 

2 Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості   - - 

3 Дохід від суборенди   178 184 

4 Негативний гудвіл, визнаний як дохід   - - 

5 

Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних 

активів   544 407 

6 Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості   - - 

7 Роялті   - - 

8 Інші   30 229 18 810 

9 Усього операційних доходів   30 992 19 446 

 

Розшифровка інших операційних доходів (рядок 8): 

(тис. грн.) 

 Звітний рік Попередній 

рік 

Всього, в тому числі: 30 229 18 810 

- доходи від оперативного лізингу (оренди) 3 658 3 599 

- штрафи, пені, що отримані банком 15 921 9 336 

- інші операційні доходи за надлишки грошових коштів, виявлених у касирів 

установ банку та банкоматах 1 137 1 280 

- повернення державного мита, судового збору тощо, сплачених при поданні 

позовної заяви до господарського суду 893 449 

- нез‟ясовані суми платежів, за якими минув термін позовної давності 1 096 807 

- доходи по відшкодуванню сум нестач та крадіжок за активами банку 700 183 

- інші операційні доходи 2 163 910 

- страховка за нанесені збитки 113 107 

- штрафи, відшкодування нестач від втрат і псування цінностей 83 27 

- дохід від продажу матеріальних цінностей та заставного майна 46 79 

- дохід від безоплатного отримання основних засобів 285 253 

- відшкодування страхових сум по БПК - 275 

- прийнято на баланс службову будівлю - 116 

- розформування фонду правління 3 048 501 

- інші доходи 1 086 888 
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Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Витрати на утримання персоналу  (1 462 967) (1 308 657) 

2 Амортизація основних засобів 14 (112 758) (98 459) 

3 

Амортизація програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів 14 (2 969) (2 637) 

4 

Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні послуги  (227 643) (194 348) 

5 Витрати на оперативний лізинг  (97 365) (86 664) 

6 Професійні послуги   (4 856) (3 017) 

7 Витрати на маркетинг та рекламу   (2 718) (2 558) 

8 Витрати на охорону  (19 724) (17 460) 

9 

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім 

податку на прибуток  (21 303) (38 171) 

10 

Витрати під резерви за дебіторською заборгованістю 

за господарською діяльністю  (4 855) (2 586) 

11 Інші  (72 570) (68 361) 

12 

Усього адміністративних та інших операційних 

витрат  (2 029 728) (1 822 918) 

 

Оскільки об‟єкти інвестиційної нерухомості в банку відсутні, то доходи і витрати, 

пов‟язані з цим, теж відсутні. 

 

Примітка 32. Витрати на податок на прибуток 

 
Таблиця 32.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток (181 016) (234 348) 

2 Відстрочений податок на прибуток (99 978) (41 490) 

3 Усього (280 994) (275 838) 

 

Таблиця 32.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 

(збитку) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 Прибуток до оподаткування  741 595 968 534 

2 

Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 

оподаткування  185 399 242 133 

 Коригування облікового прибутку (збитку)  - - 

3 

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з 

метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються 

в бухгалтерському обліку  97 721 52 116 

4 

Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 

бухгалтерському обліку  (12 490) (5 322) 

5 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, 

але не визнаються (не належать) до облікового прибутку 

(збитку)  1 998 - 

6 

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 

прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку  (94 282) (64 654) 

7 Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку  28 932 25 274 
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Рядок Найменування статті Звітний рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 

8 Амортизація для цілей оподаткування  (25 914) (22 690) 

9 

Інші суми, які не є доходами та витратами, але 

включаються до бази оподаткування (виправлення 

помилок тощо)  (348) 7 491 

10 Сума податку на прибуток (збиток)  181 016 234 348 
 

Таблиця 32.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Перелік 

відстрочених 

податкових 

активів та 

відстрочених 

податкових 

зобов’язань 

Залишок 

на  

1 січня 

звітного 

року 

Об’єд-

нання 

компа- 

ній  

Переведення  

до довго-

строкових 

активів, 

утримуваних 

для продажу  

Визнані у 

фінансових 

резуль-

татах  

Визнані у 

власному 

капіталі  

Залишок  

на кінець 

дня 

31 грудня 

звітного 

року  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Чистий 

відстрочений 

податковий актив/ 

(зобов‟язання)  - - - - - - 

2 

Визнаний 

відстрочений 

податковий актив  - - - - - - 

3 

Визнане 

відстрочене 

податкове 

зобов‟язання  410 756 - - 99 978 (11) 510 723 
 

Таблиця 32.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок Перелік 

відстрочених 

податкових 

активів та 

відстрочених 

податкових 

зобов’язань 

Залишок 

на  

1 січня 

звітного 

року 

Об’єд-

нання 

компа-

ній  

Переведення 

до довгост-

рокових 

активів, 

утримуваних 

для продажу  

Визнані у 

фінансових 

резуль-

татах  

Визнані у 

власному 

капіталі  

Залишок 

на кінець 

дня 

31 грудня 

звітного 

року  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Чистий 

відстрочений 

податковий актив/ 

(зобов‟язання)  - - - - - - 

2 

Визнаний 

відстрочений 

податковий актив  - - - - - - 

3 

Визнане 

відстрочене 

податкове 

зобов‟язання  369 266 - - 41 490 - 410 756 
 

Примітка 33. Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених 

для продажу 
 

Банком не здійснювалися операції, які можна відобразити у даній примітці. 
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Примітка 34. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

 

Таблиця 34.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану 

акцію 

(грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 

Прибуток/(збиток), що належить акціонерам-

власникам простих акцій банку  460 600 776 692 695 683 

2 

Прибуток/(збиток), що належить акціонерам-

власникам привілейованих  акцій банку  - - 

3 Прибуток/(збиток ) за рік  460 600 776 692 695 683 

4 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу 

(тис. шт.) 26 13,892 11,474 

5 

Середньорічна кількість привілейованих  акцій в 

обігу (тис. шт.) 26 - - 

6 Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію  33 155,83 60 370,90 

7 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію  33 155,83 60 370,90 

8 

Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану  

акцію  - - 

9 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

привілейовану акцію  - - 

Таблиця 34.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам-власникам простих 

та привілейованих акцій банку 

(грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 

Прибуток/(збиток), що належить акціонерам-

власникам простих та привілейованих акцій банку   460 600 776 692 695 683 

Примітка 35. Дивіденди 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

за 

простими 

акціями 

за привілейова-

ними акціями 

за 

простими 

акціями 

за привілейова-

ними акціями 

1 2 3 4 5 6 

1 

Залишок за станом на 

1 січня - - - - 

2 

Дивіденди, за якими 

прийнято рішення 

щодо виплати 

протягом року* 207 809 - - - 

3 

Дивіденди, виплачені 

протягом року (207 809) - - - 

4 

Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня - - - - 

5 

Дивіденди на акцію, за 

якими прийнято 

рішення щодо виплати 

протягом року, грн. 14 958,89 - - - 

 

* – сплата до державного бюджету частини прибутку, отриманого банком за 2009 рік, 

відповідно до вимог статті 59 Закону України від 27 квітня 2010 р. № 2154-VI “Про державний 

бюджет України на 2010 рік”. 
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Примітка 36. Звітні сегменти 

 
Таблиця 36.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Вилучення  Усього  

послуги 

корпоративним 

клієнтам  

послуги 

фізичним 

особам  

послуги 

банкам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність  

інші операції  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доходи від зовнішніх контрагентів  6 041 675 1 571 727 597 513 675 835 209 391 - 9 096 141 

2  Доходи від інших сегментів  - 1 012 982 1 850 014 - 1 038 785 (3 901 781) - 

3  Усього доходів  6 041 675 2 584 709 2 447 527 675 835 1 248 176 (3 901 781) 9 096 141 

Таблиця 36.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Вилучення  Усього  

послуги 

корпоративним 

клієнтам  

послуги 

фізичним 

особам  

послуги 

банкам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність  

інші операції  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Процентні доходи (рядок 14 примітки 28) 5 673 165 1 817 572 2 376 561 675 794 1 038 784 (3 901 781) 7 680 095 

2  Комісійні доходи (рядок 3 примітки 29) 364 736 680 180 43 281 - 517 - 1 088 714 

3  Інші операційні доходи  3 774 86 957 27 685 41 208 875 - 327 332 

4 Усього доходів  6 041 675 2 584 709 2 447 527 675 835 1 248 176 (3 901 781) 9 096 141 

5 Процентні витрати (рядок 25 примітки 28) (3 800 200) (1 259 905) (1 838 460) (441 692) (74 926) 3 901 781 (3 513 402) 

6 Комісійні витрати (рядок 6 примітки 29) (82 721) (50 455) (1 229) - (50 353) - (184 758) 

7 Інші операційні витрати  (1 778 555) (958 780) 61 933 29 240 (2 010 224) - (4 656 386) 

8  Усього витрат  (5 661 476) (2 269 140) (1 777 756) (412 452) (2 135 503) 3 901 781 (8 354 546) 

9  Результат сегмента  380 199 315 569 669 771 263 383 (887 327) - 741 595 

10  Нерозподілені доходи  - - - - - - - 

11  Нерозподілені витрати  - - - - - - - 

12  

Частка у фінансовому результаті 

асоційованої компанії після 

оподаткування  - - - - - - - 

13  Прибуток/(збиток) до оподаткування  380 199 315 569 669 771 263 383 (887 327) - 741 595 

14  

Витрати за податком на прибуток (рядок 3 

примітки 32.1) - - - - (280 994) - (280 994) 

15  Прибуток/(збиток)  380 199 315 569 669 771 263 383 (1 168 321) - 460 601 
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Таблиця 36.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Вилучення

  

Усього  

послуги 
корпоративним 

клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

послуги 
банкам 

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Довгострокові активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття)  - - - - - - - 

2  Інші активи сегментів  40 965 178 3 601 085 6 035 382 3 188 142 5 148 216 - 58 938 003 

3  Усього активів сегментів  40 965 178 3 601 085 6 035 382 3 188 142 5 148 216 - 58 938 003 

4  Інвестиції в асоційовані компанії  - - - - - - - 

5  Поточні та відстрочені податкові активи  - - - - 81 130 - 81 130 

6  Інші нерозподілені активи  - - - - - - - 

7  Усього активів  40 965 178 3 601 085 6 035 382 3 188 142 5 229 346 - 59 019 133 

8  

Зобов‟язання, що безпосередньо пов‟язані з 
довгостроковими активами, утримуваними 
для продажу (чи груп вибуття)  - - - - - - - 

9 Інші зобов‟язання сегментів  4 941 503 19 482 336 15 859 360 511 231 1 074 705  41 869 135 

10 Усього зобов‟язань сегментів  4 941 503 19 482 336 15 859 360 511 231 1 074 705  41 869 135 

11 
Поточні та відстрочені податкові 

зобов'язання  - - - - 523 669 - 523 669 

12 Інші нерозподілені зобов‟язання  - - - - - - - 

13 Усього зобов‟язань  4 941 503 19 482 336 15 859 360 511 231 1 598 374 - 42 392 804 

  Інші сегментні статті  - - - - - - - 

14 Капітальні інвестиції  - - - - 284 808 - 284 808 

15 Амортизаційні відрахування (прим. 14,31) - - - - (115 727) - (115 727) 

16 

Зменшення корисності, що відображається 
у фінансових результатах, зокрема по 
фінансовим інструментам (2 011 739) (1 293 051) (103 359) (93 160) (30 238) - (3 531 547) 

17 

Зменшення корисності, що визнається 
безпосередньо у складі власного капіталу, 
зокрема по фінансовим інструментам  - - - - (12 813) - (12 813) 

18 

Відновлення корисності, що 
відображається у фінансових результатах, 
зокрема по фінансовим інструментам 233 184 352 338 166 810 122 400 25 389 - 900 121 

19 

Інші негрошові доходи/витрати - - - - - - - 

доходи 136 027 166 706 156 51 628 - - 354 517 

витрати  (2 867) (46 482) (13 518) (2 993) (12 169) - (78 029) 
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Таблиця 36.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за попередній рік  

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Вилучення  Усього  

послуги 

корпоративним 

клієнтам  

послуги 

фізичним 

особам  

послуги 

банкам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність  

інші операції  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доходи від зовнішніх 

контрагентів  6 008 067 1 778 006 706 885 444 538 (166 440) - 8 771 056 

2  Доходи від інших сегментів  - 589 598 1 704 236 - 1 949 996 (4 243 830) - 

3  Усього доходів  6 008 067 2 367 604 2 411 121 444 538 1 783 556 (4 243 830) 8 771 056 

Таблиця 36.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Вилучення  Усього  

послуги 
корпоративним 

клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

послуги 
банкам 

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Процентні доходи (рядок 14 примітки 28) 5 669 835 1 633 924 2 372 874 444 494 1 949 996 (4 243 830) 7 827 293 

2  Комісійні доходи (рядок 3 примітки 29) 331 509 620 825 68 609 - 460 - 1 021 403 

3  Інші операційні доходи  6 723 112 855 (30 362) 44 (166 900) - (77 640) 

4 Усього доходів  6 008 067 2 367 604 2 411 121 444 538 1 783 556 (4 243 830) 8 771 056 

5 Процентні витрати (рядок 25 примітки 28) (4 226 038) (907 659) (2 292 492) (386 659) (73 705) 4 243 830 (3 642 723) 

6 Комісійні витрати (рядок 6 примітки 29) (71 257) (43 920) (2 438) - (51 909) - (169 524) 

7 Інші операційні витрати  (1 497 483) (630 062) (10 361) (46 263) (1 806 106) - (3 990 275) 

8  Усього витрат  (5 794 778) (1 581 641) (2 305 291) (432 922) (1 931 720) 4 243 830 (7 802 522) 

9  Результат сегмента  213 289 785 963 105 830 11 616 (148 164) - 968 534 

10  Нерозподілені доходи  - - - - - - - 

11  Нерозподілені витрати  - - - - - - - 

12  

Частка у фінансовому результаті 
асоційованої компанії після 
оподаткування  - - - - - - - 

13  Прибуток/(збиток) до оподаткування  213 289 785 963 105 830 11 616 (148 164) - 968 534 

14  

Витрати за податком на прибуток (рядок 3 

примітки 32.1) - - - - (275 838) - (275 838) 

15  Прибуток/(збиток)  213 289 785 963 105 830 11 616 (424 002) - 692 696 
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Таблиця 36.6. Активи та зобов’язання звітних сегментів за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Вилучення

  

Усього  

послуги 

корпоративним 

клієнтам  

послуги 

фізичним 

особам  

послуги 

банкам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність  

інші 

операції  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  
Довгострокові активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття)  - - - - - - - 

2  Інші активи сегментів  42 555 116 5 342 478 4 019 397 3 273 943 4 494 270 - 59 685 204 

3  Усього активів сегментів  42 555 116 5 342 478 4 019 397 3 273 943 4 494 270 - 59 685 204 

4  Інвестиції в асоційовані компанії  - - - - - - - 

5  Поточні та відстрочені податкові активи  - - - - 241 375 - 241 375 

6  Інші нерозподілені активи  - - - - - - - 

7  Усього активів  42 555 116 5 342 478 4 019 397 3 273 943 4 735 645 - 59 926 579 

8  

Зобов‟язання, що безпосередньо пов‟язані з 
довгостроковими активами, 
утримуваними для продажу (чи груп 
вибуття)  - - - - - - - 

9 Інші зобов‟язання сегментів  9 525 636 15 003 276 17 067 961 446 178 1 086 351 - 43 129 402 

10 Усього зобов'язань сегментів  9 525 636 15 003 276 17 067 961 446 178 1 086 351 - 43 129 402 

11 
Поточні та відстрочені податкові 

зобов‟язання  - - - - 410 827 - 410 827 

12 Інші нерозподілені зобов'язання  - - - - - - - 

13 Усього зобов'язань  9 525 636 15 003 276 17 067 961 446 178 1 497 178 - 43 540 229 

  Інші сегментні статті  - - - - - - - 

14 Капітальні інвестиції  - - - - 48 557 - 48 557 

15 Амортизаційні відрахування (прим. 14, 31) - - - - (101 096) - (101 096) 

16 

Зменшення корисності, що відображається 
у фінансових результатах, зокрема по 
фінансовим інструментам (2 174 177) (782 135) (95 468) (56 265) (5 225) - (3 113 270) 

17 

Зменшення корисності, що визнається 
безпосередньо у складі власного капіталу, 
зокрема по фінансовим інструментам  - - - - 2 891 - 2 891 

18 

Відновлення корисності, що 
відображається у фінансових результатах, 
зокрема по фінансовим інструментам  676 694 166 603 86 492 10 002 2 642 - 942 433 

19 

Інші негрошові доходи/витрати - - - - - - - 

доходи 751 011 185 265 14 313 159 756 42 - 1 110 387 

витрати (54 667) (85 138) (74 108) (1 148) (187 521) - (402 582) 
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Примітка 37. Управління фінансовими ризиками 

 
Інформація щодо управління фінансовими ризиками, яка міститься у примітці 37, наведена 

з урахуванням встановлених Національним банком України загальних та індивідуальних 

обмежень для ВАТ “Ощадбанк”, а також окремих рішень Національного банку України щодо 

діяльності банку. 

Управління фінансовими ризиками банку здійснюється у відповідності до Концепції 

управління ризиками в системі ВАТ “Ощадбанк” (надалі – Концепція управління ризиками), 

погодженої правлінням банку (постанова від 5 липня 2004 року № 59-1) та затвердженої рішенням 

Наглядової ради банку (протокол № 1 від 14 липня 2004 року). Концепція управління ризиками 

стосується банку в цілому та всіх його структурних підрозділів, філій (відділень) зокрема. 

Згідно Концепції, банк виділяє такі категорії фінансових ризиків – кредитні та ринкові 

(ліквідності, валютний, процентний та ціновий). 

Виконавчими органами правління банку, які визначають політику управління фінансовими 

ризиками банку (ринковими та кредитними), є комітет з питань управління активами та пасивами 

банку (далі – КУАП) та кредитний комітет банку. Діяльність профільних комітетів банку (КУАП, 

кредитного комітету) здійснюється на постійній основі. 

З організаційної точки зору управління ризиками відбувається на всіх рівнях банку (на 

рівні центрального апарату; на рівні регіональних управлінь; на рівні філій (відділень)). 

З функціональної точки зору процес ризик-менеджменту відбувається на рівні підрозділів, 

де генеруються ризики, на рівні відокремлених структурних одиниць, що виконують функції 

нагляду і контролю за ризиками, а також на рівні керівництва банку. 

З точки зору структурної організації, банк приймає комбіновану модель управління 

ризиками, тобто управління відбуватиметься на трьох рівнях: 

- загальнобанківський (представлений вищим менеджментом банку, профільними 

комітетами, департаментом ризиків, а також підрозділами, що виконують функції 

внутрішнього аудиту, ревізії та контролю); 

- середній (представлений керівництвом структурних підрозділів центрального апарату 

банку, що проводять банківські операції, керівництвом регіональних управлінь і його 

установ, профільними комітетами регіональних управлінь, регіональними ризик – 

аналітиками та підрозділами внутрішнього аудиту, ревізії та контролю на рівні 

регіональних управлінь банку); 

- операційний (представлений підрозділами, що безпосередньо проводять банківські 

операції, та підрозділів, що супроводжують ці операції). 

Управління ризиками банку забезпечується шляхом впровадження політик, методик, 

регламентів та процедур, встановленням лімітів і обмежень з фінансових ризиків. 

З метою забезпечення ефективної діяльності в частині управління фінансовими ризиками в 

банку створено департамент ризиків.  

Діяльність департаменту спрямована на виявлення, аналіз, оцінку, моніторинг та контроль 

фінансових ризиків в банку та підтримку прийняття рішень комітету з питань управління 

активами та пасивами банку, в частині управління ринковими ризиками, та кредитного комітету 

банку, в частині управління кредитними ризиками. 

З метою забезпечення управління ризиками на рівні регіональних управлінь впроваджено 

комітети з питань управління активами і пасивами регіонів, а також введено посади регіональних 

ризик-аналітиків. 

 

Кредитний ризик  

 

Протягом 2010 року діяльність банку щодо управління кредитними ризиками відбувалась 

відповідно до Політики управління кредитними ризиками в системі ВАТ “Ощадбанк” та 

спрямовувалась на налагодження ефективної системи управління зазначеними ризиками, 

оптимізацію втрат, пов‟язаних з проведенням активних операцій, забезпечення врахування 

кредитних ризиків при прийнятті управлінських рішень, а також уніфікацію процедур управління 

кредитними ризиками у всіх структурних підрозділах банку. 
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Банк впроваджує систему управління кредитними ризиками, яка охоплює усі активні 

операції, а також інші операції, що передбачають виникнення права вимоги банку до контрагентів.  

 

Основні цілі управління кредитними ризиками в банку: 

- налагодження ефективної системи ідентифікації (виявлення) та оцінки (вимірювання) 

кредитних ризиків; 

- налагодження ефективної системи моніторингу і контролю за кредитними ризиками; 

- налагодження ефективної системи підтримки та прийняття управлінських рішень в 

частині управління кредитними ризиками з метою забезпечення оптимального 

(цільового) співвідношення між ризиком і доходністю; 

- визначення рівнів толерантності банку до кредитних ризиків шляхом встановлення 

лімітів (обмежень), впровадження процедур, положень, методик та регламентів щодо 

окремих операцій та на портфельному рівні;  

- розподіл лімітів (обмежень) серед профіт-центрів банку та налагодження бізнес-

процесів в такий спосіб, щоб забезпечити найсприятливіший вплив на доходи та 

капітал банку;  

- забезпечення проведення банківських операцій у відповідності зі встановленими 

лімітами (обмеженнями), процедурами, положеннями та регламентами; 

- розмежування функцій та відповідальності підрозділів банку в процесі управління 

кредитними ризиками; 

- забезпечення ефективної взаємодії підрозділів банку на всіх організаційних рівнях в 

процесі управління кредитними ризиками; 

- виконання вимог Національного банку України щодо нормативів кредитних ризиків та 

інших обмежень; 

- налагодження бізнес-процесів та чіткого розподілу обов'язків між усіма учасниками 

процесу управління кредитними ризиками, як на рівні центрального апарату банку, так 

і на рівні регіональних управлінь та підпорядкованих ним установ. 

Структурно процес управління кредитними ризиками відбувається наступним чином: 

- Наглядова рада делегує правлінню банку повноваження щодо управління кредитними 

ризиками. Рішення, які виходять за межи повноважень правління, приймаються 

Наглядовою радою банку; 

- правління та кредитний комітет, в межах делегованих йому правлінням повноважень, 

приймають рішення та відповідають за загальне управління кредитними ризиками, а 

також розглядають, затверджують та здійснюють контроль за впровадженням методик, 

процедур, положень та регламентів щодо виявлення (ідентифікації), оцінки 

(вимірювання), моніторингу та контролю за кредитними ризиками, пов‟язаними із 

усіма напрямами діяльності банку, як на рівні окремих активних операцій, так і на 

портфельному рівні; 

- кредитний комітет інформує правління про поточний стан управління кредитними 

ризиками та негайно інформує про всі суттєві зміни показників кредитних ризиків, що 

сталися у банку або у зовнішньому середовищі; 

- перш ніж впроваджувати новий продукт або розпочинати новий вид діяльності, 

розробляються і затверджуються правлінням або кредитним комітетом банку адекватні 

процедури ризик-менеджменту і внутрішнього контролю; 

- поточний моніторинг кредитних ризиків здійснює департамент ризиків банку. 

Банк використовує комплекс методів, які забезпечують адекватну оцінку та вимірювання 

кредитних ризиків, а саме: 

- оцінку та вимірювання індивідуальних кредитних ризиків (ризиків, пов‟язаних із 

однією операцією, одним контрагентом або групою пов‟язаних контрагентів); 

- оцінку та вимірювання портфельних кредитних ризиків. 
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В банку існують окремі документи, які регламентують питання, пов‟язані із аналізом 

кредитних ризиків юридичних осіб, фізичних осіб – суб‟єктів господарювання, фізичних осіб, 

банків (резидентів та нерезидентів), страхових компаній.  

В процесі кредитного аналізу приймають участь наступні підрозділи банку: кредитна 

служба, служба банківської безпеки, юридична служба та служба проблемних активів. 

Крім вищезазначених служб, при розгляді питань про надання кредитів інсайдерам, питань 

про фінансування інвестиційних програм та проектів, кредитних проектів, забезпеченням за якими 

є боргові цінні папери, міжбанківських кредитів, страхових компаній, а також в інших випадках, 

встановлених кредитним комітетом банку, висновки щодо кредитної операції готує служба ризик-

менеджменту. 

Виявлення (ідентифікації) та оцінка (вимірювання) індивідуальних кредитних ризиків 

здійснюється із використанням наступних інструментів: 

- оцінка фінансового стану контрагента і визначення його кредитного рейтингу (класу); 

- отримання зовнішніх кредитних рейтингів (класів) контрагента, встановлених 

незалежними рейтинговими агентствами, та оцінка рівня ризиків, що притаманні 

значенням присвоєних контрагенту (операції) рейтингів; 

- оцінка проекту (заходу), для фінансування якого запрошуються кошти банку або за 

яким у банку можуть виникнути зобов‟язання зі сплати певної суми у майбутньому 

та/або зобов‟язання з відшкодування певної суми у будь-якій іншій формі; 

- оцінка активної операції (фінансового інструменту) і визначення її внутрішнього 

рейтингу (категорії) з урахуванням результатів оцінки контрагента та проекту;  

- оцінка ризику кредитного спреду за борговими цінними паперами контрагента;  

- моделювання індивідуальних кредитних ризиків. 

Основними групами інструментів виявлення (ідентифікації) та оцінки (вимірювання) 

портфельних кредитних ризиків є: 

- оцінка концентрації кредитних ризиків; 

- оцінка якості портфелів активних операцій;  

- оцінка факторів зовнішнього середовища, які впливають або можуть впливати на 

спроможність певної групи контрагентів, які мають спільні ознаки, виконувати власні 

зобов‟язання перед банком;  

- моделювання портфельних кредитних ризиків. 

Оптимізація кредитних ризиків банку забезпечується шляхом встановлення внутрішніх 

лімітів та обмежень в розрізі типів контрагентів, кредитних продуктів, напрямків кредитування, 

регіональних управлінь банку. 

З метою оцінки ефективності роботи систем оцінки кредитоспроможності позичальників, 

підрозділом ризик-менеджменту на щомісячній основі здійснюється аналіз якості кредитного 

портфеля фізичних та юридичних осіб по банку в цілому, в розрізі регіонів та кредитних 

продуктів, умов/напрямків кредитування.  

За результатами аналізу визначаються джерела підвищених ризиків для банку (регіони, 

продукти, напрямки кредитування). У разі, якщо за результатами оцінки з‟ясовується, що 

причиною погіршення якості є недосконалість внутрішніх скорингових систем, ініціюється 

питання про внесення змін до моделі, які мають на меті зниження кредитних ризиків банку. 

Прийняття рішень щодо надання кредиту (зміни умов кредитування) здійснюється 

колегіальними органами банку в межах встановлених лімітів та обмежень.  

В умовах поступового відновлення економіки країни, яке відбувалося протягом 2010 року,  

з метою управління кредитними ризиками, банком здійснювалося вдосконалення методології 

щодо оцінки фінансової надійності позичальників-юридичних осіб, а також позичальників-

фізичних осіб.  

Оптимізація ризиків за кредитними операціями позичальників, які зазнали тимчасових 

фінансових труднощів, здійснювалася шляхом вдосконалення існуючих та розробки нових заходів 

реструктуризації.  
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З метою формалізації внутрішніх процедур, а також збільшення ефективності роботи 

підрозділів банку у разі виникнення простроченої заборгованості банком впроваджена та 

підтримується в актуальному стані Технологічна схема дій банку з моменту виникнення 

простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами фізичних осіб до моменту здійснення 

заходів щодо повернення простроченої заборгованості підрозділом по роботі з  проблемними 

активами.   

Робота з контрагентами, які відчувають фінансові труднощі, та неспроможні забезпечити 

виконання власних зобов‟язань перед банком, в тому числі із використанням заходів 

реструктуризації, здійснюється відповідно до Положення про організацію роботи з проблемними 

активами в установах ВАТ “Ощадбанк”. Відповідне положення містить ознаки проблемного 

активу, а також заходи, які мають здійснюватися фахівцями банку у разі виникнення проблемного 

активу. 
 

Інформація про стан виконання загальних нормативів кредитного ризику, встановлених 

НБУ для спеціалізованих ощадних банків,  

на кінець дня 31 грудня 2010 року  

та кінець дня 31 грудня 2009 року 
 

Норматив Нормативне 

значення 

Фактичне значення 

загального нормативу, % 

станом на 

кінець дня 

31 грудня 

2010 року 

станом на 

кінець дня 

31 грудня 

2009 року 

Максимальний розмір кредитного ризику на одного 

контрагента (Н7) 
<=20% 19,11 13,85 

“Великі” кредитні ризики (Н8) <=800% 147,83 148,78 

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств 

наданих одному інсайдеру (Н9) 
<=2% 0,08 0,08 

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств 

наданих інсайдерам (Н10) 
<=20% 0,26 0,27 

Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою 

(Н11) 
<=15% 0,05 0,05 

Загальна сума інвестування (Н12) <=60% 0,13 0,13 

Згідно з вимогами Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, 

затвердженої постановою Правління НБУ № 368 від 28 серпня 2001 року (зі змінами) Розділ VI 

Глава 1, п.1.11: “До інсайдерів - юридичних осіб належать: в) споріднені особи: установа, у якій 

власником істотної участі є особа, яка водночас є власником істотної участі в банку”. При цьому, 

згідно п.1.13: “Контрагенти, у яких держава є власником істотної участі, не є такими, що разом 

володіють акціями (паями/частками) банку або іншої юридичної особи, якщо ці контрагенти не 

пов‟язані між собою виробничими зв‟язками, та зміни у фінансово-господарській 

діяльності  одного  контрагента  не можуть вплинути на фінансовий стан  (господарську 

діяльність) іншого”. 

Приймаючи до уваги зазначені вище пункти, Банк не вважає жодні підприємства, у яких 

держава є власником істотної участі, своїми спорідненими особами згідно п.1.11(в), що входять до 

визначення інсайдерів - юридичних осіб. Тому Банк включає залишки по операціям з пов‟язаними 

сторонами, визначеними у відповідності до МСБО 24, до розрахунків нормативів по операціях з 

інсайдерами лише у частині, коли визначення пов‟язаних сторін у відповідності до МСБО 24 

співпадає з визначенням інсайдерів згідно з вимогами Інструкції “Про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні”, затвердженої постановою Правління НБУ № 368 від 28 серпня 

2001 року (зі змінами) Розділ VI Глава 1, п.п. 1.11-13, як зазначено вище. 
 

Ринкові ризики 
 

У відповідності з Концепцією, до складу ринкових ризиків банк відносить ризик 

ліквідності, валютний ризик, процентний ризик та ціновий ризик. 
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Валютний ризик  

 

Банк здійснює операції в різних валютах, і тому може зазнавати негативного впливу 

валютного ризику, який полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу або 

зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливих змін курсів обміну валют та 

банківських металів на ринку внаслідок утримання відкритої валютної позиції. 

Управління валютним ризиком здійснюється згідно Концепції, Політики з управління 

валютним ризиком, а також відповідно до внутрішньобанківських методик, процедур і 

регламентів.  

Основною метою управління валютним ризиком є обмеження негативного впливу змін 

курсів валют на фінансовий результат діяльності і капітал банку. З цією метою банк здійснює 

управління валютною позицією в розрізі окремих іноземних валют та банківських металів для 

забезпечення оптимального співвідношення між ризиком та дохідністю.  

Виявлення та оцінка валютних ризиків здійснюється (за допомогою) на основі:  

- 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 валютними ризиками. Банком у 2010 році 

забезпечувалось дотримання нормативів, лімітів валютного ризику, встановлених 

Національним банком України. 

 

Таблиця 37.1. Аналіз валютного ризику
1
  

(тис. грн.) 
Рядок Найменування 

валюти 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов'язання 

похідні 

фінансові 

інструменти 

чиста 

позиція 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов'язання 

похідні 

фінансові 

інструменти 

чиста 

позиція 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Долари США 3 578 009 3 116 584 - 461 425 8 311 848 8 453 491 - (141 643) 

2  Євро 742 199 731 005 - 11 194 1 753 028 1 738 408 - 14 620 

3  

Фунти 

стерлінгів  17 800 3 398 - 14 402 15 229 2 586 - 12 643 

4  Інші 2 111 277 36 296 - 74 981 131 531 66 155 - 65 376 

5  Усього  4 449 285 3 887 283 - 562 002 10 211 636 10 260 640 - (49 004) 

 
Таблиця 37.2. 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 Станом на кінець дня  

31 грудня 2010 року 

Станом на кінець дня  

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%  17 303 - (5 312) - 

2  Послаблення долара США на 5%  (17 303) - 5 312 - 

3  Зміцнення євро на 5%  420 - 548 - 

4  Послаблення євро на 5%  (420) - (548) - 

                                                 
1
 В межах річного звіту банк висвітлює економічну валютну позицію за нижчезазначеними валютами 

(з урахуванням позабалансових  вимог та зобов‟язань) 
2
 включаючи банківські метали 
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Рядок Найменування статті Станом на кінець дня  

31 грудня 2010 року 

Станом на кінець дня  

31 грудня 2009 року 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

5  Зміцнення фунта стерлінгів на 5%  540 - 474 - 

6  Послаблення фунта стерлінгів на 5%  (540) - (474) - 

7  Зміцнення інших валют3 2 812 - 2 452 - 

8  Послаблення інших валют  (2 812) - (2 452) - 

 

Таблиця 37.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих 

змін обмінного курсу, застосована до середнього значення валютної позиції банку, за умови, що 

всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими
4
  

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Середня валютна позиція за 

2010 рік 

Середня валютна позиція за 

2009 рік 

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 20%  6 974 - 56 381 - 

2  Послаблення долара США на 20%  (6 974) - (56 381) - 

3  Зміцнення євро на 20 %  4 651 - (3 593) - 

4  Послаблення євро на 20 %  (4 651) - 3 593 - 

5  

Зміцнення фунта стерлінгів на 

20 %  1 754 
- 

1 945 
- 

6  

Послаблення фунта стерлінгів на 

20 %  (1 754) 
- 

(1 945) 
- 

7  Зміцнення інших валют
5
 8 373 - 4 988 - 

8  Послаблення інших валют  (8 373) - (4 988) - 

В таблицях представлена інформація в розрізі основних іноземних валют в структурі 

балансу банку. 

Обчислення чистої позиції в іноземних валютах здійснено як за балансовими, так і за 

позабалансовими монетарними активами/зобов‟язаннями банку.  

Вплив на прибуток банку внаслідок зміни курсів валют розраховано з припущення 

короткострокового (на період – 1 день) 5%-го їх коливання та довгострокового (в середньому за 

рік) 20%-го коливання. Вплив зміни курсів валют на прибуток банку обчислено з урахуванням 

податку на прибуток.  

Банком не проводились операції, які здійснюють безпосередній вплив на власний капітал 

внаслідок зміни курсів іноземних валют, окрім операцій, що впливають на прибуток/збиток. 

 

                                                 
3
 включаючи банківські метали 

4
 В межах річного звіту банк висвітлює економічну валютну позицію за нижчезазначеними валютами 

(з урахуванням позабалансових  вимог та зобов‟язань) 

 
5
  включаючи банківські метали 
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Відсотковий ризик 

 

Основна діяльність банку пов‟язана з залученням/розміщенням процентних 

зобов‟язань/активів, внаслідок чого відсотковий ризик є одним з основних фінансових ризиків, на 

які наражається банк. Відсотковий ризик виникає внаслідок можливості несприятливих змін 

процентних ставок на ринку, які створюють негативний вплив на процентний дохід/капітал банку. 

Управління відсотковим ризиком здійснюється згідно Концепції, Політики з управління 

процентним ризиком, а також відповідно до внутрішньобанківських методик, процедур і 

регламентів.  

Основною метою управління відсотковим ризиком є обмеження несприятливого впливу 

змін відсоткових ставок на фінансовий результат і капітал банку. 

Управління відсотковим ризиком здійснюється в основному шляхом встановлення та 

перегляду кривих дохідності по залученню/розміщенням, а також встановлення цільового 

значення процентного спреду. З метою забезпечення планового обсягу чистого процентного 

доходу та цільового значення процентного спреду банк здійснює управління структурою балансу, 

зокрема, процентними активами і зобов‟язаннями, з урахуванням дотримання оптимального 

співвідношення процентного ризику та дохідності.  

Управління процентними ризиками здійснюється за допомогою наступних методів та 

інструментів: 

- встановлення та перегляд кривих дохідності із залучення та розміщення коштів в 

розрізі валют; 

- встановлення лімітів та обмежень на проведення банківських операцій; 

- встановлення процентного спреду як цільового показника діяльності банку; 

- структурне управління балансом банку та його позабалансовою позицією; 

- аналіз можливих сценаріїв і моделювання; 

- аналіз процентного GAP; 

- метод дюрації. 

Таблиця 37.4. Загальний аналіз відсоткового ризику  

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Найменування статті На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 6 

міс. 

Від 6 до 12 

міс. 

Більше 

року 

Немоне-

тарні 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Станом на кінець дня 

31 грудня 2009 року                   

1 Усього фінансових активів  4 944 277 28 194 929 7 794 686 14 979 117 - 55 913 009 

2 Усього фінансових зобов'язань  12 985 630 23 800 460 1 143 282 4 469 875 - 42 399 247 

3 

Чистий розрив за процентними 

ставками на кінець дня 

31 грудня 2009 року  (8 041 353) 4 394 469 6 651 404 10 509 242 - 13 513 762 

 
Станом на кінець дня 

31 грудня 2010 року                   

4 Усього фінансових активів  6 301 140 9 245 551 4 468 017 36 005 878 - 56 020 586 

5 Усього фінансових зобов'язань  14 206 089 5 628 000 2 175 252 19 142 648 - 41 151 989 

6 

Чистий розрив за процентними 

ставками на кінець дня 

31 грудня 2010 року  (7 904 949) 3 617 551 2 292 765 16 863 230 - 14 868 597 

 

Банком проведено аналіз чутливості до відсоткового ризику, якого банк зазнає на звітну 

дату. Нижченаведений аналіз показує вплив зміни відсоткової ставки за процентними активами та 

пасивами банку на 100 базисних пунктів на чистий процентний дохід (ЧПД) банку. 
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Аналіз чутливості проводився за наступних припущень: 

- горизонт стрес тестування – 1 рік (вплив зміни відсоткових ставок за процентними 

активами та пасивами на 100 базисних пунктів на ЧПД банку); 

- незмінність протягом звітного року структури відсоткових активів та пасивів в розрізі 

чутливості до зміни відсоткової ставки, тобто при погашенні, наприклад, річного 

кредиту/депозиту, банк видає річний кредит/залучає річний депозит; 

- за умови наявності наступних позицій банку на періодах чутливості активів та пасивів 

до зміни відсоткової ставки станом на кінець дня 31 грудня 2010 року: 
 

На вимогу і менше 1 міс.    – (7 904 949) тис. грн. 

Від 1 до 6 міс.      – 3 617 551 тис. грн. 

Від 6 до 12 міс.     – 2 292 765 тис. грн. 
 

Результати аналізу чутливості показують, що при підвищенні/пониженні відсоткової 

ставки на 100 базисних пунктів, плановий чистий процентний дохід протягом року може 

зменшитись/збільшитись на 44 378 тис. грн., що складає близько 1,1% чистого процентного 

доходу за 2010 рік. 
 

Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами  

(%) 
Рядок Найменування статті Станом на кінець дня  

31 грудня 2010 року  

Станом на кінець дня  

31 грудня 2009 року 

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  Торгові боргові цінні папери  - - - - - - - - 

3  

Інші боргові цінні папери, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах  

- - - - - - - - 

4  Кошти в інших банках  8,65 0,21 0,17 1,22 15,11 0,79 0,51 7,78 

5  

Кредити та заборгованість 

клієнтів  
15,03 12,19 10,17 16,00 16,54 12,23 10,75 12,91 

6  

Боргові цінні папери у портфелі 

банку на продаж  
10,62 - - - 9,86 - - - 

7  

Боргові цінні папери у портфелі 

банку до погашення  
19,97 - - - 14,75 - - - 

8  Інші активи  - - - - - - - - 

9  

Переведення до довгострокових 

активів, що утримуються для 

продажу  

- - - - - - - - 

   Зобов'язання              

10  Кошти банків  11,29 1,17 1,18 3,56 12,99 2,90 2,30 11,00 

11  Кошти клієнтів:          - - - - 

11.1  Поточні рахунки  1,62 0,76 0,53 0,10 2,26 0,99 0,74 0,18 

11.2  Строкові кошти  15,34 7,77 6,30 1,81 13,57 5,38 4,54 1,97 

12  

Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
14,18 - - - 12,65 - - - 

13  Інші залучені кошти  - - - - - - - - 

14  Інші зобов'язання  - - - - - - - - 

15  Субординований борг  - 9,52 - - - 9,55 - - 

16  

Зобов'язання, що пов'язані з 

довгостроковими активами, що 

утримуються для продажу (чи 

групами вибуття)  

- - - - - - - - 
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Проценти за відповідними статтями активів та пасивів нараховуються в основному за 

фіксованою відсотковою ставкою.   

Проценти за плаваючою відсотковою ставкою нараховуються за наступними активами та 

зобов‟язаннями: 

- за частиною коштів на поточних рахунках клієнтів банку. Плата за залишками таких 

коштів встановлюється в залежності від рівня облікової ставки Національного банку 

України. Залишок таких коштів становить 363 848 тис. грн. (2,9% загального обсягу 

залишків коштів на поточних рахунках клієнтів) станом на кінець дня 31 грудня 

2010 року та 321 409 тис. грн. (3,0% загального обсягу залишків коштів на поточних 

рахунках клієнтів) станом на кінець дня 31 грудня 2009 року. 

- за рахунками Лоро, відкритими для інших банків (включаються до ряд. 10 “Кошти 

банків”). Залишки коштів на Лоро рахунках, відсоткова ставка за якими є плаваючою, 

складали: 

 станом на кінець дня 31 грудня 2010 року – 10 538 тис. грн. (базова ставка – 

LIBOR); 

 станом на кінець дня 31 грудня 2009 року – 26 149 тис. грн. (базова ставка – 

LIBOR). 

- за рахунками Ностро відкритими в інших банках (включаються до ряд. 4 – “Кошти в 

інших банках”). Залишки коштів на Ностро рахунках, відсоткова ставка за якими 

залежить від відповідної базової ставки, представлені в наступній таблиці: 

 
Базова відсоткова ставка 

 

Залишок коштів, тис грн. 

На кінець дня  

31 грудня 2010 року 

На кінець дня 

 31 грудня 2009 року 

BUBOR (Bucharest Interbank Offered Rate) 1 1 

ECBMBR (Europe Central Bank Minimum Refinancing 

Bid Rate) 576 43 

EONIA (Euro Overnight Index Average) 539 416 401 958 

Fed Funds Target Rates 1 108 441 

MIACR (ставка по наданим міжбанківським кредитам, 

яка розраховується Інформаційним консорціумом 

Банку Росії) 9 36 732 

Ставка рефінансування Національного Банку  

Республіки Білорусь - 23 

Ставка ФРС США 282 483 30 862 

MosPrimeRate 9 420 - 

Всього коштів, відсотки за якими нараховуються 

за плаваючою відсотковою ставкою 833 013 470 060 

 

Таким чином, активи, проценти за якими нараховуються за плаваючою відсотковою 

ставкою, складають 833 013 тис. грн., станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, та  

470 060 тис. грн., станом на кінець дня 31 грудня 2009 року що складає 1,4% та 0,8% валюти 

балансу банку, відповідно.  

Всього пасивів, відсоткова ставка за якими нараховується за плаваючою відсотковою 

ставкою станом на кінець дня 31 грудня 2010 року – 374 386 тис. грн., та станом на кінець дня 

31 грудня 2009р. – 347 558 тис. грн., що в свою чергу складає 0,63% та 0,58% валюти балансу 

банку, відповідно. В цілому, зважаючи на досить незначну питому вагу активів та пасивів, 

відсотки за якими нараховуються за плаваючою відсотковою ставкою, банк вважає несуттєвим 

вплив зміни базисних відсоткових ставок на відсоткові витрати та доходи банку. 

 

Інший ціновий ризик 

 

Банк доступний ризику зміни справедливої вартості фінансових інструментів в торговому 

портфелі та портфелі на продаж внаслідок зміни ринкових цін. 
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Банк здійснює оцінку цінового ризику за портфелем цінних паперів на продаж, в т. ч. за 

цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах. 

Управління ціновим ризиком здійснюється згідно Концепції, Політики з управління 

ціновим ризиком, а також відповідно до внутрішньобанківських методик, процедур і регламентів. 

Основною метою управління ціновим ризиком є обмеження негативного впливу зміни 

ринкових цін фінансових інструментів в портфелі банку на фінансовий результат діяльності банку 

і його капітал. 

Виявлення та оцінка цінових ризиків здійснюється на основі:  

- розрахунку дюрації, модифікованої дюрації, опуклості; 

- VAR-методології оцінки цінових ризиків; 

- коефіцієнту “бета”; 

- аналізу концентрацій; 

- порівняльного аналізу; 

- аналізу відкритих позицій банку в цінних паперах; 

- аналізу можливих сценаріїв і моделювання. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року обсяг портфеля цінних паперів на продаж 

становив 5 888 514 тис. грн., що складає близько 10% від активів банку. В банку відсутні цінні 

папери, які обліковуються в торговому портфелі. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року залишок портфеля цінних паперів на продаж 

становив 7 697 151 тис. грн. та збільшився впродовж 2010 року на 1 808 637 тис. грн.  

Слід зазначити, що станом на 31 грудня 2010 року до портфелю цінних паперів на продаж 

включено ОВДП в обсязі 4 266 858 тис. грн. (з урахуванням амортизації дисконту/премії та суми 

нарахованих процентів та переоцінки) та облігацій Державної іпотечної установи в обсязі 

60 370 тис. грн., придбані за операціями РЕПО з переходом права власності. Враховуючи, що за 

вказаними цінними паперами ціна зворотного викупу зафіксована, ціновий ризик за даними 

цінним паперами відсутній. Також в портфелі банку знаходяться ОВДП придбані за механізмом 

двохсторонніх котирувань НБУ в  обсязі 2 597 517 тис. грн. Згідно Положення про регулювання 

Національним банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою правління 

НБУ №259 від 30 квітня 2009 року, Національний банк бере на себе зобов'язання щодо викупу цих 

цінних паперів за встановленою ціною протягом будь-якого дня до часу їх обігу поза 

Національним банком. Таким чином, за вказаними цінними паперами ціновий ризик також 

відсутній. 

Також в портфелі банку на продаж знаходяться акції в обсязі 23 063 тис. грн. Слід 

зазначити, що за даним портфелем акцій банком сформовано резерв в повному обсязі, тому банк 

також не розглядає даний портфель акцій, як такий, що доступний ціновому ризику. 

Без врахування вказаних цінних паперів, а також без врахування прострочених 

нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (6 622 тис. грн.), 

портфель на продаж, банку становить 742 721 тис. грн., що складає близько 1,3% активів банку.  

Аналіз чутливості до цінового ризику. 

Оцінка чутливості до цінового ризику здійснено за допомогою методу дюрації (аналіз 

можливої зміни вартості цінних паперів в залежності від зміни середнього рівня відсоткових 

ставок (ринкової доходності) на фінансовому ринку). Дана модель передбачає наступні 

припущення: 

- структура портфеля є незмінною; 

- зміна відсоткових ставок становить + 250 б.п. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року розрахункова зміна ціни портфеля цінних 

паперів на продаж, розрахована за вищезазначеними припущеннями, становить 43 949 тис. грн. 

(або 0,3 % від регулятивного капіталу банку). 

Враховуючи вищенаведене, банк оцінює ціновий ризик як незначний. 
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Географічний ризик 

 

Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації активів та зобов'язань за 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  3 232 110 2 208 418 15 137 5 455 665 

2 Торгові цінні папери  - - - - 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  - - - - 

4 Кошти в інших банках  531 048 (525)* 30 530 553 

5 Кредити та заборгованість клієнтів  39 203 425 - - 39 203 425 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж  7 697 151 - - 7 697 151 

7 

Цінні папери в портфелі банку до 

погашення  3 188 142 - - 3 188 142 

8 Інші фінансові активи  175 024 16 059  - 191 083 

9 Усього фінансових активів  54 026 900 2 223 952 15 167 56 266 019 

10 Нефінансові активи  2 752 799 315 - 2 753 114 

11 Усього активів  56 779 699 2 224 267 15 167 59 019 133 

 Зобов'язання         

12 Кошти банків  15 735 103 - 124 257 15 859 360 

13 Кошти клієнтів  24 388 274 2 166 30 135 24 420 575 

14 Боргові цінні папери, емітовані банком  511 231 - - 511 231 

15 Інші залучені кошти  - - - - 

16 Інші фінансові зобов'язання  216 730 21 1 216 752 

17 Субординований борг  - 823 441 - 823 441 

18 Усього фінансових зобов'язань  40 851 338 825 628 154 393 41 831 359 

19 Нефінансові зобов'язання  561 445 - - 561 445 

20 Усього зобов'язань  41 412 783 825 628 154 393 42 392 804 

21 Чиста балансова позиція  15 366 916 1 398 639 (139 226) 16 626 329 

22 Зобов'язання кредитного характеру** 3 669 339 - - 3 669 339 

 від‟ємне значення обсягу коштів в інших банках (Таблиця 37.6, Таблиця 37.7) спостерігається внаслідок 

включення до їх складу резервів за такими розміщеннями, в той час як певна сума розміщень на 

міжбанківському ринку включається (згідно вимог Національного банку України) до складу грошових 

коштів та їх еквівалентів, зокрема, кошти на коррахунках, кредити за операціями репо строком погашення 

до 3 місяців тощо. 

** зобов‟язання кредитного характеру, наведені в Таблицях 37.6, 37.7, включають як ризикові, так і 

безризикові зобов‟язання, на відміну від Зобов‟язань кредитного характеру, наведених у Таблицях 37.8, 37.9, 

які включають лише ризикові зобов‟язання. Таким чином, загальна сума зобов‟язань кредитного характеру, 

вказана у Таблицях 37.6, 37.7, перевищує обсяг ризикових зобов‟язань, наведених у Таблицях 37.8, 37.9, на 

3 463 116 тис. грн. на кінець дня 31 грудня 2010 року та на 1 540 149 тис. грн. на кінець дня 31 грудня 

2009 року, відповідно. 

 

Таблиця 37.7. Аналіз географічної концентрації активів та зобов'язань за 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  3 895 166 2 084 712 54 480 6 034 358 

2 Торгові цінні папери  - - - - 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  - - - - 

4 Кошти в інших банках  206 488 (1 271)
*
 27 205 244 

5 Кредити та заборгованість клієнтів  41 732 973 - - 41 732 973 
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Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші країни Усього 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж  5 888 514 - - 5 888 514 

7 

Цінні папери в портфелі банку до 

погашення  3 273 943 - - 3 273 943 

8 Інші фінансові активи  172 097 34 486 - 206 583 

9 Усього фінансових активів  55 169 181 2 117 927 54 507 57 341 615 

10 Нефінансові активи  2 584 964 - - 2 584 964 

11 Усього активів  57 754 145 2 117 927 54 507 59 926 579 

 Зобов'язання             

12 Кошти банків  17 058 175 - 9 786 17 067 961 

13 Кошти клієнтів  24 504 799 9 200 9 694 24 523 693 

14 Боргові цінні папери, емітовані банком  446 177 - - 446 177 

15 Інші залучені кошти  - - - - 

16 Інші фінансові зобов'язання  225 929 4 1 225 934 

17 Субординований борг  - 824 578 - 824 578 

18 Усього фінансових зобов'язань  42 235 080 833 782 19 481 43 088 343 

19 Нефінансові зобов'язання  451 886 - - 451 886 

20 Усього зобов'язань  42 686 966 833 782 19 481 43 540 229 

21 Чиста балансова позиція  15 067 179 1 284 145 35 026 16 386 350 

22 Зобов'язання кредитного характеру** 2 053 175 - - 2 053 175 
 

*
 від‟ємне значення обсягу коштів в інших банках (Таблиця 37.6, Таблиця 37.7) спостерігається внаслідок 

включення до їх складу резервів за такими розміщеннями, в той час як певна сума розміщень на 

міжбанківському ринку включається (згідно вимог Національного банку України) до складу грошових 

коштів та їх еквівалентів, зокрема, кошти на коррахунках, кредити за операціями репо строком погашення 

до 3 місяців тощо. 

Діяльність банку орієнтована в основному на внутрішній ринок, питома вага фінансових 

активів/зобов‟язань в інших країнах є досить незначною та розміщується переважно в країнах 

ОЕСР. 

Фінансові активи, розміщені в інших країнах, представлені коштами на рахунках в банках-

нерезидентах. Основна питома вага фінансових зобов‟язань, залучених від нерезидентів, 

представлена субординованим боргом в доларах США, залученого від банка-нерезидента.  

Ризик ліквідності.  

Ризик ліквідності виникає внаслідок невідповідності строків і сум надходження/списання 

грошових коштів з рахунків банку та полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу 

або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок неспроможності банку вчасно, в 

повному обсязі та з мінімальними втратами покрити потреби у грошових коштах для виконання 

своїх грошових зобов‟язань. 

Управління ризиком ліквідності здійснюється згідно Концепції, Політики з управління 

ризиком ліквідності, а також відповідно до внутрішньобанківських методик, процедур і 

регламентів.  

Основною метою управління ризиком ліквідності є забезпечення наявності в банку обсягу 

ліквідних коштів, достатнього для покриття поточних та планових потреб з метою оптимізації 

витрат банку, пов‟язаних з забезпеченням необхідного обсягу ліквідних коштів. Управління 

ризиком ліквідності направлене також на забезпечення спроможності банку покривати відтік 

грошових коштів за кризовим сценарієм (в разі системної кризи, або близької до системної кризи 

ліквідності). 

Виявлення та оцінка ризику ліквідності здійснюється на основі: 

- аналізу руху грошових потоків; 

- аналізу розривів ліквідності; 

- аналізу концентрацій активів та зобов‟язань; 

- аналізу сценаріїв, включаючи сценарії кризових ситуацій, які полягають у моделюванні 

аномальної поведінки ринку; 

- аналізу ситуації на фінансовому ринку в розрізі окремих фінансових інструментів; 
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Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний 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  427 245 1 000 000 79 999 14 352 116 - 15 859 360 

2  Кошти клієнтів:  13 999 313 3 108 160 3 405 962 3 818 842 88 298 24 420 575 

2.1  Фізичні особи  9 868 464 2 878 562 2 975 631 3 704 724 52 841 19 480 222 

2.2  Інші  4 130 849 229 598 430 331 114 118 35 457 4 940 353 

3  

Боргові цінні папери, 

емітовані банком  23 310 714 86 200 408 - 511 231 

4  Інші залучені кошти  - - - - - - 

5  Субординований борг  - - - - 823 441 823 441 

6  

Інші фінансові 

зобов'язання  213 601 245 2 306 589 11 216 752 

7  

Поставочні форвардні 

контракти, загальна 

сума  - - - - - - 

8  

Поставочні форвардні 

контракти, чиста сума  - - - - - - 

9  Фінансові гарантії  95 432 7 - - 534 

10  

Інші зобов'язання 

кредитного характеру  124 975 13 726 40 289 23 966 3 267 206 223 

11  

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов'язаннями  14 765 252 4 433 277 3 528 649 18 395 921 915 017 42 038 116 

 

Таблиця 37.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній 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  1 136 791 6 467 202 8 791 756 672 212 - 17 067 961 

2  Кошти клієнтів:  12 092 788 7 952 945 1 607 304 2 808 639 62 017 24 523 693 

2.1  Фізичні особи  8 599 060 2 117 290 1 498 116 2 746 334 41 321 15 002 121 

2.2  Інші  3 493 728 5 835 655 109 188 62 305 20 696 9 521 572 

3  

Боргові цінні папери, 

емітовані банком  43 8 127 200 007 238 000 - 446 177 

4  Інші залучені кошти  - - - - - - 

5  Субординований борг  - - - - 824 578 824 578 

6  

Інші фінансові 

зобов'язання  222 582 412 2 383 545 12 225 934 

7  

Поставочні форвардні 

контракти, загальна 

сума  - - - - - - 

8  

Поставочні форвардні 

контракти, чиста сума  - - - - - - 

9  Фінансові гарантії  71 114 12 - - 197 

10  

Інші зобов'язання 

кредитного характеру  119 854 61 478 72 542 243 920 15 232 513 026 

11  

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов'язаннями  13 572 129 14 490 278 10 674 004 3 963 316 901 839 43 601 566 
 

Для аналізу ризику ліквідності (Таблиця 37.8, Таблиця 37.9) банк використовує метод 

оцінки балансової вартості  фінансових зобов‟язань за строками до погашення.  

Дані фінансових зобов‟язань в таблицях наводяться за балансовою вартістю. 
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Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 

очікуваних строків погашення за звітний 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  5 455 665 - - - - 5 455 665 

2 Торгові цінні папери  - - - - - - 

3 

Інші фінансові активи, 

що обліковуються за 

справедливою 

вартістю з визнанням 

результату переоцінки 

у фінансових 

результатах  - - - - - - 

4 Кошти в інших банках  530 160 - - 393 - 530 553 

5 

Кредити та 

заборгованість 

клієнтів
*
  780 857 2 813 280 5 696 690 28 314 030 5 143 534 42 748 391 

6 

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж
*
  2 660 227 1 406 775 3 072 103 393 657 200 444 7 733 206 

7 

Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення
*
  7 836 94 813 1 037 909 2 057 743 753 3 199 054 

8 Інші фінансові активи
**

 204 435 130 270 347 37 205 219 

9 
Усього фінансових 

активів  9 639 180 4 314 998 9 806 972 30 766 170 5 344 768 59 872 088 

 Зобов'язання              

10 Кошти інших банків  427 244 1 000 000 80 000 14 352 116 - 15 859 360 

11 Кошти клієнтів  13 999 314 3 108 160 3 405 962 3 818 842 88 297 24 420 575 

12 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком  23 310 714 86 200 408 - 511 231 

13 Інші залучені кошти  - - - - - - 

14 
Інші фінансові 

зобов'язання 213 601 245 2 306 589 11 216 752 

15 Субординований борг  - - - - 823 441 823 441 

16 
Усього фінансових 

зобов'язань  14 640 182 4 419 119 3 488 354 18 371 955 911 749 41 831 359 

17 

Чистий розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня  (5 001 002) (104 121) 6 318 618 12 394 215 4 433 019 18 040 729 

18 

Сукупний розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня  (5 001 002) (5 105 123) 1 213 495 13 607 710 18 040 729   
*
 обсяги за статтями Таблиці 37.10 “кредити та заборгованість клієнтів”, “цінні папери в портфелі 

на продаж” та “цінні папери в портфелі до погашення”, перевищують відповідні суми, вказані у 

звіті “Баланс” та відповідних примітках до цього звіту, що пояснюється не включенням до 

відповідних статей Таблиці 37.10 резервів під знецінення, простроченої заборгованості та 

прострочених нарахованих доходів. 
 обсяг інших фінансових активів, наведений в Таблиці, перевищує суму, вказану у звіті “Баланс” 

та відповідній примітці до цього звіту на 14 136 тис. грн. (205 219 тис. грн. проти 

191 083 тис. грн.). Така невідповідність пояснюється не включенням до складу “Інших фінансових 

активів” у Таблиці 37.10 резервів під знецінення. 
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Таблиця 37.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 

очікуваних строків погашення за попередній 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
*
 5 023 208 - - - - 5 023 208 

2  Торгові цінні папери  - - - - - - 

3  

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах  - - - - - - 

4  Кошти в інших банках
**

 1 336 103 995 20 093 - - 1 357 191 

5  

Кредити та заборгованість 

клієнтів
****

  906 930 10 864 740 19 787 534 6 918 171 5 089 762 43 567 137 

6  

Цінні папери в портфелі 

банку на продаж
****

  257 252 4 721 429 421 700 324 640 199 229 5 924 250 

7  

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення
****

  10 227 13 494 806 726 2 486 648 - 3 317 095 

8  Інші фінансові активи
***

 183 400 2 167 241 736 607 632 428 542 

9  

Усього фінансових 

активів  7 717 120 15 602 825 21 277 789 9 730 066 5 289 623 59 617 423 

 Зобов'язання              

10  Кошти інших банків  1 136 791 6 467 202 8 791 756 672 212 - 17 067 961 

11  Кошти клієнтів  12 092 788 7 952 945 1 607 304 2 808 639 62 017 24 523 693 

12  

Боргові цінні папери, 

емітовані банком  43 8 127 200 007 238 000 - 446 177 

13  Інші залучені кошти  - - - - - - 

14  

Інші фінансові 

зобов'язання  222 582 412 2 383 545 12 225 934 

15  Субординований борг  - - - - 824 578 824 578 

16  

Усього фінансових 

зобов'язань  13 452 204 14 428 686 10 601 450 3 719 396 886 607 43 088 343 

17  

Чистий розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня  (5 735 084) 1 174 139 10 676 339 6 010 670 4 403 016 16 529 080 

18  

Сукупний розрив 

ліквідності на кінець дня 

31 грудня  (5 735 084) (4 560 945) 6 115 394 12 126 064 16 529 080   
 
 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, наведений в Таблиці, менше суми, вказаної у звіті 
“Баланс” та відповідній примітці до цього звіту, на 1 011 150 тис. грн. (5 023 208 тис. грн. проти 
6 034 358 тис. грн.). Така невідповідність пояснюється не включенням до складу “Грошових 
коштів та їх еквівалентів” у Таблиці 37.11 депозитів в інших банках зі строком погашення до 
трьох місяців у сумі 1 043 695 тис. грн., не включенням договорів купівлі і зворотного продажу 
(“зворотний репо”) з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців в сумі 9 009 тис. грн.,  
та включенням до складу “Грошових коштів та їх еквівалентів” у Таблиці 37.11 банківських 
металів у сумі 41 554 тис. грн. 
 обсяг коштів в інших банках, наведений в Таблиці, більше суми, вказаної у звіті “Баланс” та 
відповідній примітці до цього звіту, на 1 151 947 тис. грн. (1 357 191 тис. грн. проти 205 244 тис. 
грн.). Така невідповідність пояснюється включенням до складу “Коштів в інших банках” у 
Таблиці 37.11 короткострокових міжбанківських депозитів у сумі 1 043 695 тис. грн., коштів 
банків у розрахунках у сумі 34 487 тис. грн., кредитів наданих іншим банкам за операціями репо у 
сумі 9 009 тис. грн., та виключенням зі складу “Коштів в інших банках” у Таблиці 37.11 резервів 
під знецінення коштів в інших банках у сумі 66 651 тис. грн. та простроченої заборгованості у сумі 
1 895 тис. грн.     
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 обсяг інших фінансових активів, наведений в Таблиці, перевищує суму, вказану у звіті “Баланс” 

та відповідній примітці до цього звіту, на 221 959 тис. грн. (428 542 тис. грн. проти 

206 583 тис. грн.). Така невідповідність пояснюється включенням до складу “Інших фінансових 

активів” у Таблиці 37.11 заборгованості за податками та обов‟язковими платежами, а також 

дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку. 
**** обсяги за статтями Таблиці 37.11 “кредити та заборгованість клієнтів”, “цінні папери в 

портфелі на продаж” та “цінні папери в портфелі до погашення”, перевищують відповідні суми, 

вказані у звіті “Баланс” та відповідних примітках до цього звіту, що пояснюється не включенням 

до відповідних статей Таблиці 37.11 резервів під знецінення, простроченої заборгованості та 

прострочених нарахованих доходів. 

Для аналізу строкових розривів ліквідності банк використовує метод оцінки балансової 

вартості розривів між фінансовими активами та зобов‟язаннями за строками до погашення. 

Дані фінансових активів і фінансових зобов‟язань в таблицях наводяться за балансовою 

вартістю. 

 

Примітка 38. Управління капіталом 

 

Цілями управління капіталом ВАТ “Ощадбанк” є забезпечення: 

- захисту інтересів кредиторів та вкладників від не передбачуваних збитків, яких може 

зазнати банк в процесі діяльності;  

- достатнього рівня рентабельності вкладень єдиного акціонера банку – держави; 

- стабільного і послідовного розвитку банку, збільшення обсягів активних і пасивних 

операцій, розширення переліку послуг, що надаються клієнтам банку; 

- фінансової стійкості і мінімізації ризиків, притаманних банківській  діяльності. 

Виходячи із цілей управління капіталом ВАТ “Ощадбанк” послідовно проводить політику 

управління капіталом, яка полягає у: 

- нарощуванні прибутку банку у обсягах, необхідних  для забезпечення рентабельності 

капіталу  на достатньому рівні,  та спрямування його у повному обсязі на поповнення 

капіталу банку; 

- збалансованому зростанні капіталу банку та обсягів активних операцій з прийнятним 

ризиком з метою забезпечення адекватності регулятивного капіталу банку на рівні не 

менше 10%; 

- вдосконалення процедур ідентифікації ризиків, притаманних банківській діяльності, та 

запобігання надмірних ризиків при здійсненні банком активних операцій. 

З метою впровадження політики з управління капіталом банком в межах Програми 

розвитку ВАТ “Ощадбанк” на 2006-2010 роки встановлені фінансові цілі, які щорічно 

переглядаються з урахуванням рівня їх досягнення та економічної ситуації в країні  і 

затверджуються правлінням банку у складі бізнес-плану та бюджету банку. Банком щомісячно 

здійснюється аналіз виконання структурними підрозділами показників планового балансу та 

бюджету відповідного року. За результатами аналізу вживаються заходи, спрямовані  на 

досягнення запланованого рівня фінансових цілей. 

Інформація стосовно дотримання протягом звітного періоду нормативів адекватності 

капіталу та їх значення на звітну дату викладена  в розділі Загальна інформація про діяльність 

банку (платоспроможність банку). 

 

Таблиця 38.1. Структура регулятивного капіталу 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 Основний капітал 14 220 021 14 255 548 

1.1 Статутний капітал 13 892 000 13 892 000 

1.2 Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу  319 516 319 516 

1.3 Резервні фонди та загальні резерви  56 953 56 953 

1.4 Зменшення основного капіталу (нематеріальні активи) 48 448 12 921 

1.5 Сума недосформованих резервів за активними операціями  - - 
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Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 

2 Додатковий капітал  3 137 165 2 831 524 

2.1 

Резерви під стандартну заборгованість за кредитами клієнтам 

та банкам 27 711 16 726 

2.2 Результат переоцінки основних засобів 1 059 322 1 059 657 

2.3 Прибуток минулих років 307 706 306 925 

2.4 Фінансовий результат для розрахунку  946 256 649 716 

2.5 Субординований борг 796 170 798 500 

3 Додатковий капітал до розрахунку 3 137 165 2 831 524 

4 Відвернення - - 

5 Усього регулятивного капіталу 17 357 186 17 087 072 

 
 

Таблиця 38.2. Структура капіталу банку, що розраховуються на основі Базельської угоди про 

капітал 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 Капітал I рівня 15 521 663 15 268 090 

1.1 Статутний капітал 13 892 000 13 892 000 

1.2 Розкриті резерви та накопичений нерозподілений прибуток 1 629 663 1 376 090 

2 Капітал II рівня 1 883 203 1 874 883 

2.1 Результат переоцінки активів 1 087 033 1 076 383 

2.2 Субординований борг 796 170 798 500 

3 Капітал II рівня до розрахунку 1 883 203 1 874 883 

4 Усього регулятивного капіталу 17 404 866 17 142 973 

 

Примітка 39. Потенційні зобов’язання банку 

 
а) розгляд справ у суді. 

1. Станом на 31 грудня 2010 року до банку було пред‟явлено 420 позовів на загальну суму 

190 585 тис. грн., а саме:  

- відшкодування матеріальної та моральної шкоди;  

- стягнення завданих збитків; 

- визнання недійсними кредитних договорів, договорів поруки, іпотечних договорів;  

- розірвання кредитних договорів;  

- стягнення втрат від знецінення грошових заощаджень. 

Станом на 31 грудня 2010 року судовими інстанціями  зазначені позови не розглянуті. 
 

2. У звітному періоді банком понесені збитки по судових справах, які розглядалися 

судовими інстанціями у 2009 році на загальну суму 1 606 тис. грн., в тому числі : 

- 70 тис. грн. – штрафні санкції за порушення вимог законодавства, яке регулює 

відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом; 

- 428 тис. грн. – штрафні санкції за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції; 

- 904 тис. грн. – стягнення матеріальної шкоди; 

- 72 тис. грн. – стягнення грошових коштів за договорами;  

- 84 тис. грн. – повернення грошових коштів за кредитом;   

- 48 тис. грн. – стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. 
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б) можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. 
 

У 2005 році податковою інспекцією була проведена планова перевірка дотримання банком 

вимог податкового та валютного законодавства за період з 1 січня 2003р. по 30 червня 2005 року. 

За результатами перевірки податковою інспекцією складено Акт та було надіслано на адресу 

банку податкове повідомлення рішення на загальну суму податкового зобов‟язання 

11 070 378,98 грн. (основний платіж 3 934 439,04 грн., штрафна санкція 7 135 939,94 грн.) 

З червня 2006 року банк розпочав судове оскарження податкового зобов‟язання у сумі 

11 070 378,98 грн. Судову справу у 2010 році було розглянуто Вищим Адміністративним судом 

України. Ухвалою Вищого Адміністративного суду України від 16 листопада 2010 року 

№ 11/281А зазначену судову справу було передано на новий розгляд до суду першої інстанції. 

 

в) зобов’язання з капітальних вкладень. 
 

Зобов‟язання банку пов‟язані з капітальними вкладеннями станом на 31 грудня 2010 року 

відсутні. 

 

г) зобов’язання з оперативного лізингу (оренди). 

Таблиця 39.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 

1 До 1 року 29 720 63 907 

2 Від 1 до 5 років 45 315 76 335 

3 Понад 5 років 47 937 70 653 

4 Усього 122 972 210 895 

 

Загальна сума майбутніх мінімальних суборендних платежів, що, як очікується, будуть 

отримані за невідмовними угодами про суборенду на 31 грудня 2010 року – 290 тис. грн. 

 

ґ) зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням 

 
Банк здійснює свою кредитну політику відповідно до законодавства України з питань 

банківської діяльності, нормативних актів Національного банку України та внутрішніх 

нормативних документів з питань кредитування.  

Порядок надання кредитів юридичним особам та іншим суб‟єктам підприємницької 

діяльності регламентується Положенням “Про кредитування юридичних осіб та інших суб‟єктів 

підприємницької діяльності”, яке затверджено Постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 

26.12.2002р. №171 із змінами та доповненнями. 

Кредитні взаємовідносини між банком та позичальником регламентуються на підставі 

кредитних договорів, які визначають зобов‟язання та відповідальність сторін. Підставою для 

укладання кредитного договору з позичальником є рішення відповідного кредитного комітету про 

надання кредиту. 

Будь-яке невиконання позичальником зобов‟язання або його частини у строки, визначені 

цим договором, породжує право банку відмінити наступні видачі кредиту, а у позичальника 

створює обов‟язок достроково погасити заборгованість у повному обсязі. Сторони підтверджують, 

що відміна банком наступних видач кредиту не є односторонньою зміною умов цього договору. 

Таким чином, у 2010 році у банку не існувало непередбачених зобов'язань, пов'язаних з 

кредитуванням.  
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Таблиця 39.2. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Зобов‟язання з кредитування, що надані   4 377 1 221 

2 Невикористані кредитні лінії  3 664 962 2 051 954 

3 Експортні акредитиви  - - 

4 Рамбурсні зобов‟язання  - - 

5 Імпортні акредитиви  - - 

6 Гарантії видані  534 197 

7 
Резерв за зобов‟язаннями, що пов‟язані з 

кредитуванням  (1 677) (4 123) 

8 
Усього зобов’язань, що пов’язані з 

кредитуванням за мінусом резерву  3 668 196 2 049 249 

 

д) активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, 

пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними. 

 
Таблиця 39.3. Активи, надані в заставу 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті При-

мітки 
Звітний рік Попередній рік 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язання 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язанн

я 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Торгові цінні папери 5, 18 - 

15 611 692 

- 

15 929 895 

2 Векселі  1 615 929 560 327 

3 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж 9, 18 - - 

4 
Цінні папери в портфелі 

банку до погашення 10, 18 288 668 463 107 

5 Інвестиційна нерухомість 12, 18 - - 

6 Основні засоби 14, 18 - - 

7 Майнові права на кредити  35 060 078 23 965 747 

8 Майнові права на кошти  596 940  

9 Усього  37 561 615 15 611 692 24 989 181 15 929 895 

 

Додаткове розкриття за звітний рік: 

 
Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік 

активи, надані  

в заставу 

забезпечене  

зобов’язання 

1 2 3 4 5 

1 Торгові цінні папери 5, 18 - - 

2 Векселі  1 615 929 1 600 745 

3 

Цінні папери в портфелі 

банку на продаж 9, 18 - - 

4 

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення  288 668 - 

4.1. 

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення 10, 18 50 000 - 

4.2. 

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення  50 000 980 000 

4.3 

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення  188 668 5 350 000 



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 117 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік 

активи, надані  

в заставу 

забезпечене  

зобов’язання 

1 2 3 4 5 

5 

Інвестиційна 

нерухомість 12, 18 - - 

6 Основні засоби 14, 18 - - 

7 

Майнові права на 

кредити  35 060 078 - 

7.1. 

Майнові права на 

кредити  17 925 560 - 

7.2. 

Майнові права на 

кредити  737 202 737 202 

7.3. 

Майнові права на 

кредити  11 725 560 3 500 000 

7.4 

Майнові права на 

кредити  3 691 756 3 271 756 

7.5 

Майнові права на 

кредити  980 000 - 

8 Майнові права на кошти  596 940 - 

8.1 Майнові права на кошти  425 000 - 

8.2 Майнові права на кошти  171 940 171 989 

9 Усього  37 561 615 15 611 692 

 

колонка 4 – рядки 4.1+7.2 (загальна сума по договору 787 202 тис. грн.) є заставою за кредитом на 

суму 737 202 тис. грн. 

колонка 4 – рядки 4.3+7.1 (загальна сума по договору 18 114 228 тис. грн.) є заставою за кредитом 

на суму 5 350 000 тис. грн. 

колонка 4 – рядки 4.2+7.5 (загальна сума по договору 1 030 000 тис. грн.) є заставою за кредитом 

на суму 980 000 тис. грн. 

колонка 4 – рядки 7.4+8.1 (загальна сума по договору 4 116 756 тис. грн.) є заставою за кредитом 

на суму 3 271 756 тис. грн. 

колонка 4 – рядки 4.1 та 4.2 дублюють один актив (облігації ДІУ серія С на суму 50 000 тис. грн.), 

який надано в заставу за кредитними договорами № 30/09 від 3 квітня 2009 року та № 07/09 від 

5 лютого 2009 року 

колонка 4 – рядки 7.1 та 7.3 дублюють один актив (майнові права за кредитним дог. № 220/31/2 від 

30 грудня 2008 на суму 11 725 560 тис. грн.), який надано в заставу за кредитними договорами 

№140 від 17 грудня 2008 року та № 95 від 19 листопада 2008 року 

колонка 5 – в рядку 4.1 забезпечене кредитне зобов‟язання в сумі 737 202 тис. грн. не дублюється 

колонка 5 – в рядку 7.1 забезпечене кредитне зобов‟язання в сумі 5 350 000 тис. грн. не дублюється 

колонка 5 – в рядку 7.5 забезпечене кредитне зобов‟язання в сумі 980 000 тис. грн. не дублюється 

колонка 5 – в рядку 8.1 забезпечене кредитне зобов‟язання в сумі 3 271 756 тис. грн. не дублюється 

 

Для забезпечення окремих  видів зобов‟язань в заставу надані різні види активів в рамках 

одного договору застави. Зазначені активи покривають зобов‟язання консолідовано. 

Балансова вартість майна, зазначеного в ряд. 2 таблиці 39.3 становить 1 615 929 тис грн. 

Векселі обліковуються на балансі за номінальною вартістю, дисконт чи премія відсутні. 

Заставодавець ВАТ “Ощадбанк” зберігає за собою права володіння на предмет застави. Права 

розпорядження і користування обмежені договорами застави. Векселі передані на відповідальне 

зберігання заставодержателю. 
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Балансова вартість майна, зазначеного в ряд. 4 таблиці 39.3 становить 240 354 тис. грн. 

Цінні папери – державні облігації, облігації державних  установ, корпоративні облігації. 

Заставодавець ВАТ “Ощадбанк” зберігає за собою права володіння та користування предметом 

застави. Право розпорядження обмежено договорами застави. Облігації заблоковано в  депозитарії 

на користь заставодержателя. 

Балансова вартість майнових прав, зазначених в ряд. 7 таблиці 39.3 становить 

 23 590 448 тис. грн. в сумі основного боргу. Окремо заставодавцем на дату балансу визнана сума 

дисконту – 13 тис. грн., що є комісією за видачу кредиту. Нараховані проценти на звітну дату 

становлять 400 151 тис. грн. Заставодавець ВАТ “Ощадбанк” зберігає за собою права володіння і 

користування (отримання вигод - процентів) на предмет застави. Право розпорядження – уступки 

права вимоги обмежено договорами застави. 

 

Майно банку в заставі не перебуває. 

 

Примітка 40. Облік хеджування 

 
Банк в своїй діяльності не використовував фінансових інструментів, призначених для 

хеджування ризиків. 

 

Примітка 41. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата 

зобов‟язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. За 

справедливою вартістю обліковуються цінні папери в портфелі банку на продаж. 

Оцінка справедливої вартості цінних паперів в портфелі банку на продаж визначалась за 

результатами торгів на ПФТС на останню дату місяця. Для цінних паперів, по яким не має 

котирувань, справедлива вартість визначалась шляхом розрахунку очікуваного відшкодування з 

урахуванням поточної ринкової ставки доходності у відповідності до вимог Положення про 

порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого 

Постановою НБУ від 2 лютого 2007 року № 31.  

Справедлива вартість цінних паперів в портфелі банку до погашення розкрита у 

Таблиці 10.5. 

 

Примітка 42. Операції з пов’язаними особами 

 
Таблиця 42.1. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 

31 грудня звітного року 

(тис. грн.) 
Ря-

док 

Найменування статті Мате-

ринська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управ-

лінський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Торгові цінні папери - - - - - - 

2 

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах - - - - - - 

3 Кошти в інших банках - - - - - 1 447 761 

4 

Кредити та заборгованість 

клієнтів - - - 2 756 - 30 669 554 

5 

Резерв під заборгованість 

за кредитами - - - (23) - (2 164 116) 

6 

Цінні папери в портфелі 

банку на продаж - - - - - 7 587 957 
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Ря-

док 

Найменування статті Мате-

ринська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управ-

лінський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення - - - - - 2 814 844 

8 

Інвестиції в асоційовані 

компанії - - - - - - 

9 Інші активи - - - 11 - - 

10 

Довгострокові активи, 

призначені для продажу 

та активи групи вибуття - - - - - - 

11 Кошти банків - - - - - 15 500 716 

12 Кошти клієнтів - - - 37 144 - 2 483 338 

13 

Боргові цінні папери, 

емітовані банком - - - - - - 

14 Інші залучені кошти - - - - - - 

15 Резерви за зобов‟язаннями - - - - - - 

16 Інші зобов‟язання - - - - - - 

17 Субординований борг - - - - - - 

18 

Зобов'язання, що пов‟язані 

з довгостроковими 

активами, призначеними 

для продажу (чи групами 

вибуття) - - - - - - 
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Таблиця 42.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за звітний рік 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Материнська 

компанія 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Процентні доходи - - - 300 - 5 212 671 

2 Процентні витрати - - - (1 400) - (1 937 131) 

3 Резерви під заборгованість за кредитами - - - (22) - (973 932) 

4 Дивіденди - - - - - - 

5 

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому 

портфелі банку - - - - - - 

6 

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах - - - - - - 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою - - - - - - 

8 Результат від переоцінки іноземної валюти - - - - - - 

9 Комісійні доходи - - - 9 - 238 681 

10 Комісійні витрати - - - - - (145 540) 

11 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою 

за ринкову - - - - - - 

12 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання 

фінансових зобов‟язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою за ринкову - - - - - - 

13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - - - - - - 

14 

(Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення)/Розформування резерву під знецінення  - - - - - 32 400 

15 Резерви за зобов‟язаннями - - - - - - 

16 Інші операційні доходи - - - - - 19 786 

17 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості - - - - - - 

18 Адміністративні та інші операційні витрати - - - (26 300) - (49 821) 

19 Частка прибутку асоційованих компаній - - - - - - 
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Таблиця 42.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Материнська 

компанія  

Найбільші учасники 

(акціонери) банку  

Дочірні 

компанії  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші пов’язані 

особи  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гарантії надані  - - - - - 35 

2 Гарантії отримані  - - - - - - 

3 Імпортні акредитиви  - - - - - 157 

4 Експортні акредитиви  - - - - - - 

5 Інші зобов‟язання  - - - 206 - - 

6 Забезпечення - - - - - 37 389 675 

7 Інші потенційні зобов‟язання  - - - - - - 

 

Таблиця 42.4. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом звітного року 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Материнська 

компанія  

Найбільші учасники 

(акціонери) банку  

Дочірні 

компанії  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші пов’язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Сума кредитів, що надані 

пов‟язаним особам протягом 

року  - - - - - 38 759 898 

2  

Сума кредитів, що погашені 

пов‟язаними особами 

протягом року  - - - 75 - 38 958 398 
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Таблиця 42.5. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Материнська 

компанія 

Найбільші учасники 

(акціонери) банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Торгові цінні папери  - - - - - - 

2 

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

3 Кошти в інших банках  - - - - - 1 402 554 

4 
Кредити та заборгованість 

клієнтів  - - - 1 194 - 30 720 744 

5 
Резерв під заборгованість за 

кредитами  - - - (1) - (1 190 184) 

6 
Цінні папери в портфелі банку 

на продаж  - - - - - 5 944 680 

7 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення  - - - - - 3 018 215 

8 
Інвестиції в асоційовані 

компанії  - - - - - - 
9 Інші активи  - - - - - - 

10 

Довгострокові активи, 
призначені для продажу та 
активи групи вибуття  - - - - - - 

11 Кошти банків  - - - - - 16 138 884 

12 Кошти клієнтів  - - - 10 506 - 7 536 421 

13 
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  - - - - - - 
14 Інші залучені кошти  - - - - - - 

15 Резерви за зобов‟язаннями  - - - (1) - - 
16 Інші зобов‟язання  - - - - - - 
17 Субординований борг  - - - - - - 

18 

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



ВАТ “ОЩАДБАНК” 
 

Річний звіт за 2010 рік, стор. 123 

Таблиця 42.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за попередній рік 

(тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті  Материнська 

компанія  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов’язані 

особи  

1  2 3 4 5 6 7 8 

1  Процентні доходи  - - - 147 - 5 159 396 

2  Процентні витрати  - - - (822) - (2 498 989) 

3  Резерви під заборгованість за кредитами  - - - - - (1 085 035) 

4  Дивіденди  - - - - - - 

5  

Результат від торгових операцій з цінними паперами 

в торговому портфелі банку  - - - - - - 

6  

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах  - - - - - - 

7  Результат від торгівлі іноземною валютою  - - - - - - 

8  Результат від переоцінки іноземної валюти  - - - - - - 

9  Комісійні доходи  - - - 3 - 134 834 

10  Комісійні витрати  - - - - - (54 394) 

11  

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною 

ставкою, вищою або нижчою за ринкову  - - - - - - 

12  

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових зобов‟язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою за ринкову  - - - - - - 

13  

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  - - - - - - 

14  

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення  - - - - - (32 400) 

15  Резерви за зобов‟язаннями  - - - 1 - - 

16  Інші операційні доходи  - - - - - - 

17  

Доходи/(витрати) від дострокового погашення 

заборгованості  - - - - - - 

18  Адміністративні та інші операційні витрати  - - - (25 288) - - 

19  Частка прибутку асоційованих компаній  - - - - - - 
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Таблиця 42.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Материнська 

компанія 

Найбільші учасники 

(акціонери) банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний управ-

лінський персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гарантії надані  - - - - - - 

2 Гарантії отримані  - - - - - - 

3 Імпортні акредитиви  - - - - - - 

4 Експортні акредитиви - - - - - - 

5 Інші зобов‟язання  - - - 192 - - 

6 Забезпечення - - - 5 797 - 24 989 181 

7 

Інші потенційні 

зобов‟язання  - - - 
- 

- - 

Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом попереднього року 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Материнська 

компанія 

Найбільші учасники 

(акціонери) банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний управ-

лінський персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Сума кредитів, що надані 

пов‟язаним особам 

протягом року  - - - 1 776 - 28 724 813 

2 

Сума кредитів, що погашені 

пов‟язаними особами 

протягом року  - - - 2 342 - 20 616 780 
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Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування  

статті 

Звітний рік Попередній рік 

Витрати 
Нараховані 

зобов’язання 
Витрати 

Нараховані 

зобов’язання 

1 2 3 4 5 6 

1 Поточні виплати працівникам* 26 300 - 25 288 - 

2 

Виплати по закінченні трудової 

діяльності - - - - 

3 

Інші довгострокові виплати 

працівникам - - - - 

4 Виплати при звільненні - - - - 

5 

Виплати інструментами власного 

капіталу банку - - - - 

 

* Поточні виплати працівникам зазначені з урахуванням відрахувань у соціальні фонди. 

Найбільш суттєві операції проведені банком протягом 2010 року: 

Станом на 1 січня 2011 року загальна сума заборгованості за кредитами, наданими 

пов‟язаним особам, становила 30 669 554 тис. грн., в тому числі: балансова заборгованість – 

30 241 553 тис. грн. (прострочена заборгованість 46 243 тис. грн.), сума нарахованих відсотків – 

428 062 тис. грн. Також банком обліковуються позабалансові зобов‟язання з кредитування в сумі 

1 798 964 тис. грн. 

Найбільші суми кредитної заборгованості обліковуються за кредитними угодами 

укладеними з НАК “Нафтогаз Ураїни” – 20 661 646 тис. грн. (в тому числі нараховані відсотки в 

сумі 404 329 тис. грн.). Кредитні кошти клієнту надано наприкінці 2008 року та у першому 

півріччі 2009 року. Цільове призначення кредиту: забезпечення  розрахунків за 

природний  газ,  включаючи  газ,  що  зберігається  та закачується до підземних  сховищ,  за 

послуги з його транспортування, закачування та зберігання в зазначених сховищах. Протягом 

2010 року обсяги заборгованості за кредитами НАК “Нафтогаз Ураїни” зменшились на 

3 061 023 тис. грн. За звітний рік клієнту, в рамках укладених договорів, було надано коштів на 

суму 1 911 000 тис. грн. Протягом звітного року отримано процентний дохід в розмірі 

2 860 816 тис. грн. Клієнтом в повному обсязі виконуються взяті на себе зобов‟язання за 

кредитними договорами. 

Значна частина підприємств, які працюють в сфері електроенергетики (енергогенеруючі та 

енергорозподільчі компанії), контролюються Державою та за цією ознакою також мають 

ідентифікуватись банком як пов‟язані. За цією групою підприємств заборгованість на кінець дня 

31 грудня 2010 становила 6 183 199 тис. грн. Мета надання коштів таким підприємствам - 

поповнення обігових коштів та виробничі потреби. За підприємствами ПЕК збільшення 

заборгованості з початку року склало 2 116 310 тис. грн. Протягом звітного року від клієнтів ПЕК 

отримано процентний дохід в розмірі 836 007 тис. грн. 

Сума кредитної заборгованості ДСАДУ Автодор склала 3 333 131 тис. грн., збільшення 

залишків з початку 2010 року становило 937 878 тис. грн. Кредитні кошти клієнту надавались 

протягом 2009 року для виконання зобов`язань, що виникають у зв`язку з фінансуванням проектів 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг, у тому числі за 

залученими у минулі роки кредитами. Кошти надавались в рамках підготовки та проведення в 

Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Процентний дохід від операцій з клієнтом за 

звітний рік склав 432 528 тис. грн. 

Загальна сума процентних доходів за кредитами наданими клієнтам - пов‟язаним особам 

склала 4 218 673 тис. грн. Обсяг комісійних доходів від надання кредитних послуг становив 

2 041 тис. грн. 
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З метою захисту банку від втрат у зв‟язку із можливим погіршенням якості кредитного 

портфеля, в 2010 році велика увага приділялась оцінці кредитних ризиків та, відповідно, 

формуванню страхових резервів під кредитні операції юридичних осіб. Станом на 31 грудня 

2010 року фактично сформований резерв становив 2 164 116 тис. грн. з яких резерви за 

НАК “Нафтогаз Ураїни” склали 1 880 651 тис. грн. З початку року сума фактично сформованого 

резерву за основним боргом та нарахованими відсотками за цим сегментом клієнтів збільшилась 

на 973 932 тис. грн. 

Серед пов‟язаних сторін – юридичних осіб, банком ідентифіковано 10 осіб за критеріями 

відмінними від пов‟язаності за часткою участі Держави. Банк володіє часткою капіталу в 8-ми 

компаніях. Кредитна заборгованість таких позичальників має незначні обсяги:  

– ТзОВ “Укренергоресурс” (Рівненське РУ). Вказаний суб‟єкт господарювання отримав 

кредит 17 липня 2007 року, загальна сума заборгованості станом на звітну дату становила 11 436 

тис. грн. 

– СМП “Карбід” (Хмельницьке РУ). Кредитні кошти надано за двома кредитними 

договорами: від 31 грудня 1997 заборгованість станом на 1 жовтня 2009 становить 640 тис. грн., та 

від 27 травня 1998 заборгованість 719 тис. грн. 

– ВАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” (ГУ по м. Києву та Київській області). Кредитні 

кошти відповідно до договору укладеному 7 листопада 2007 року, кредитна заборгованість 

становить 5 295 тис. грн. 

Залишки за рахунками пов‟язаних сторін станом на кінець дня 31 грудня 2010 року 

становили 2 483 339 тис. грн. з них: 

 на поточних рахунках – 2 235 816 тис. грн. (сума процентних витрат за рік склала 

98 523 тис. грн.) в т.ч.: 

- УДППЗ “Укрпошта” – 850 021 тис. грн.; 

- Пенсійний фонд України – 13 587 тис. грн.; 

- ВАТ “Укртелеком” – 102 тис. грн. 

 на строкових рахунках – 247 524 тис. грн. (сума процентних витрат за рік склала 

18 035 тис. грн.) 

Варто зазначити, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 

2002 року № 1349 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління фінансами пенсійного 

забезпечення” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року № 25-р “Про 

визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами 

Пенсійного фонду України”, ВАТ “Ощадбанк” визначений уповноваженим банком.  

Між ВАТ “Ощадбанк” та УДППЗ “Укрпошта” укладено Генеральну угоду від 03 квітня 

2007 року № 143/422-41 “Про співробітництво та надання банківських послуг Українському 

державному підприємству поштового зв‟язку “Укрпошта” та його структурним підрозділам”.  

Оскільки інформація по пов‟язаним сторонам в рамках річної фінансової звітності за 

2009 рік містила дані тільки по пов‟язаним особам банку, визначеним відповідно до вимог 

Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою Постановою 

Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (зі змінами та 

доповненнями), вважаємо за необхідне оновити примітки про операції з пов‟язаними сторонами за 

2009 рік та станом на кінець дня 31 грудня 2009 року, включивши інші пов‟язані сторони, які 

контролюються Державою. 

 

Примітка 43. Основні дочірні та асоційовані компанії 

 

Інформація щодо інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії викладена в примітці 

1.3 Консолідована фінансова звітність. 

 

Примітка 44. Об’єднання компаній 

 
За звітний період об‟єднання компаній не відбувалось. 
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Примітка 45. Події після дати балансу 

 
Між датою складання балансу і датою затвердження Наглядовою радою банку фінансової 

звітності, підготовленої для оприлюднення, суттєвих подій, які б впливали на економічні рішення 

користувачів, не відбулось, за виключенням зазначеного нижче. 

Після 31 грудня 2010 року, 10 березня 2011 року банк здійснив запозичення  на 

міжнародному ринку на суму 500 мільйонів доларів США з погашенням у березні 2016 року з 

фіксованою ставкою купону 8.25%.   

Після 31 грудня 2010 року банк погасив облігації серії А, відповідно до термінів, вказаних 

у Проспекті випуску облігацій. 

Після 31 грудня 2010 року Головою правління був призначений пан Сергій Подрєзов. 

Після 31 грудня 2010 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України та 

Національного банку України від 30 березня 2011 року № 323 “Про взаємодію Кабінету Міністрів 

України і Національного банку України щодо відчуження публічним акціонерним товариством 

“Родовід Банк” зобов‟язань перед фізичними особами за вкладами та активів відкритому 

акціонерному товариству “Державний ощадний банк України”, Державний ощадний банк України 

буде здійснювати виплату коштів за вкладами фізичним особам за їх зверненням на підставі 

реєстру вкладів, отриманого від ПАТ “Родовід Банк”. Разом із зобов‟язаннями по виплаті вкладів 

ПАТ “Родовід Банк” передає банку активи ‒ облігації внутрішньої державної позики, загальною 

номінальною вартістю, яка дорівнює сумі зобов‟язань згідно з реєстром. 

 

Примітка 46. Інформація про аудитора (аудиторську фірму)  

 

Рішенням Наглядової ради ВАТ “Ощадбанк” від 14 січня 2011 року № 6 визначено 

аудиторську фірму ПрАТ “Делойт енд Туш ЮСК” для проведення зовнішнього аудиту фінансової 

звітності ВАТ “Ощадбанк” за 2010 рік, підготовленої за національними Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності.  

Свідоцтво про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 1973 (рішення 

Аудиторської палати України від 22 червня 2001 року № 102, чинне до 18 травня 2011 року).  

Директор фірми – Заноза Євген Олексійович, Сертифікат аудитора банків № 0018, виданий 

Аудиторською палатою України 29 жовтня 2009 року, дійсний до 1 січня 2015 року, Свідоцтво 

№ 0000078, видане Комітетом з питань аудиту банків Національного банку України про внесення 

до реєстру аудиторів банків Національного банку України 17 жовтня 2007 року, продовжене 

12 січня 2010 року, дійсне до 1 січня 2015 року. 

 

 

 


