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Загальна інформація про діяльність Банку 

 

Назва, місцезнаходження Банку: публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» 

(надалі – Банк), бульвар Дружби народів, 38, м. Київ, Україна, 01014. 

Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» зареєстровано Національним банком 

України 20 травня 1997 року.  

 

Організаційно - правова форма Банку: публічне акціонерне товариство. 

 

Дата звітності та звітний період: 31.12.2010 та 2010 рік. 

 

Валюта звітності та одиниця її виміру: тисячі гривень, якщо не зазначено інше. 

 

Назва органу управління, у віданні якого перебуває Банк (назва його материнської 

компанії): Банк є самостійним суб‟єктом. 

 

Організаційна структура Банку: У складі організаційної та управлінської моделі Банку 

виділені: керівництво Банку, дві дирекції, 20 департаментів, 63 управління, 12 філій, Київський 

регіональний департамент та 172 відділення. У звітному періоді Банк у рамках здійснення сис-

темних змін удосконалював свою організаційну структуру, у тому числі, створивши дві ди-

рекції:  

- дирекцію з правових питань і безпеки, що об‟єднує департаменти безпеки та юридич-

ний; 

- дирекцію з управління інформаційними технологіями, що об‟єднує департамент тех-

нічного і програмного забезпечення та управління розвитку інформаційних техноло-

гій. 

 

Однією з головних цілей розвитку каналів продажу у звітному році було поліпшення 

ефективності роботи та збільшення кількості продаж в кожній точці, а також скорочення їхніх 

адміністративних витрат, збільшення продажу банківських продуктів через альтернативні канали 

шляхом активного розвитку інформаційного центру, Internet - банкінгу, мобільного банкінгу, ме-

режі банкоматів, зміни організаційно - функціональної структури майданчиків продажу. 

Протягом звітного року Банк закрив одне відділення з низькою ефективністю роботи та 

змінив мізцерозташування 4 відділень з метою формування стабільної та рентабельної мережі. У 

результаті – станом на 31.12.2010 мережа Банку налічувала 12 філій, Київський регіональний де-

партамент та 172 відділення, які надають банківські та інші послуги в 65 містах усіх регіонів 

України (станом на 31.12.2009 – 12 філій, Київський регіональний департамент та 173 відділен-

ня). 

У подальшому Банк вважає пріоритетним завдання щодо формування стабільної та рен-

табельної мережі відділень, орієнтованої на клієнтів, збереження мережі на рівні 185 точок про-

дажу, зростання частки прибуткових відділень до 75%, збільшення ресурсної бази фізичних та 

юридичних осіб на 20%, збільшення комісійного доходу на одну точку продажу на 15%. 

 

Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати Банк 

 

Згідно з отриманою банківською ліцензією № 174 від 01 квітня 2010 року, дозволом № 

174-3 від 01 квітня 2010 року Банк здійснює операції, визначені частиною першою, пунктами 1-

11 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки та банківську 

діяльність», а саме: 

 

І) на підставі банківської ліцензії № 174 від 01 квітня 2010 року, виданої Національним 

банком України: 

1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 
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2) 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; 

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

4) надання гарантій і поручительств та інших зобов‟язань від третіх осіб, які передбачають 

їх виконання у грошовій формі; 

5) придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов‟язань у грошовій формі за 

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

прийом платежів (факторинг); 

6) лізинг; 

7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінно-

стей та документів; 

8) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних 

інструментів; 

9) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; 

10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. 

 

ІІ) на підставі дозволу № 174-3 від 01 квітня 2010 року, виданого Національним банком 

України: 

 

1) операції з валютними цінностями: 

– неторговельні операції з валютними цінностями; 

– операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівлю, продаж, обмін, прийняття 

на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; 

– операції з готівковою іноземною валютою (купівлю, продаж, обмін), що здійснюються в 

пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських дого-

ворів з юридичними особами-резидентами; 

– ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-

нерезидентів у грошовій одиниці України; 

– ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній ва-

люті; 

– ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 

– відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній ва-

люті 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; 

– торгівлю іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-

обмінних операцій); 

– торгівлю іноземною валютою на міжнародних ринках; 

– операції з банківськими металами на валютному ринку України; 

– операції з банківськими металами на міжнародних ринках; 

– інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; 

– інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України; 

2) емісію власних цінних паперів; 

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); 

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; 

6) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; 

7) операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 

– з інструментами грошового ринку; 

– з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 

– з фінансовими ф‟ючерсами та опціонами; 
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8) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та 

фізичними особами; 

9) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; 

10) діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

 

ІІІ) на підставі ліцензії (бланк – серія: АВ № 520558 від 08 квітня 2010 року), виданої 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі види професійної діяльності 

на ринку цінних паперів: 
1) діяльність по випуску та обігу цінних паперів; 

2) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; 

3) діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів. 

 

IV) на підставі ліцензії (бланк – серія: АВ № 534279 від 20 липня 2010 року), виданої 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такий вид професійної діяльності 

на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами: 
1) діяльність з управління цінними паперами. 

Стратегічне бачення 

ПАТ «Кредипромбанк» прагне бути: 

 Висококапіталізованим і високоліквідним; 

 Прибутковим для стейкхолдерів; 

 Комфортним і дружнім для клієнтів; 

 Соціально-активним в регіонах присутності; 
 Високотехнологічним. 

Спеціалізація Банку: універсальний банк. 

 

Характеристика банківської діяльності 

 

Активи 

 

Станом на 01.01.2011 чисті активи Банку склали 14 195 936 тис. грн. За 2010 рік активи 

Банку збільшились на 606 087 тис. грн., або на 4,5%.  

Збільшення чистих активів відбулося в основному за рахунок цінних паперів у портфелі 

Банку на продаж, обсяг яких збільшився за рік на 555 680 тис. грн., або на 74,3%.  

 

Кредитування 

 

Відповідно до Бізнес-плану та Бюджету Банк проводив політику зі скорочення кредитно-

го портфеля. 

За період з початку року кредити та заборгованість клієнтів (з урахуванням сформованих 

резервів) скоротилися на 914 507 тис. грн., або на 8,8% , в т.ч. кредитний портфель юридичних 

осіб – на 371 041 тис. грн., або на 4,8%, а кредитний портфель фізичних осіб – на 543 466 тис. 

грн., або на 20,5%. 

 

У структурі чистих активів частка кредитного портфеля юридичних та фізичних осіб 

складала за звітний період 66,7%, при 76,4% за 2009 рік.  

У структурі кредитного портфеля ( з урахуванням сформованих резервів) кредити, надані 

юридичним особам, складають 77,7%, кредити, надані фізичним особам – 22,3%.  

Сформований резерв за кредитами на початок 2010 року становить 1 398 229 тис. грн. 

Протягом звітного року Банк збільшив відрахування в резерви під заборгованість за кредитами 
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на 295 122 тис. грн., при цьому за рахунок резервів списана заборгованість за кредитами в сумі 

(89 913) тис. грн.  

За видами економічної діяльності у структурі кредитного портфеля переважають позики, 

надані підприємствам торгівлі – 25,22% та виробництву – 22,95%. У структурі портфеля креди-

ти, надані під нерухомість, складають 5,78%. Кредити, надані фізичним особам, становлять 

26,02% від загального обсягу кредитів.  

Інформацію за видами економічної діяльності наведено в Примітці 8.4 «Структура креди-

тів за видами економічної діяльності».  

 

Сформований резерв за кредитами станом на кінець 2010 року становить 1 603 438 тис. 

грн. 

Інформацію про рух резервів наведено в Примітці 8.2. 

 

Цінні папери в портфелі Банку  

 

Станом на 01.01.2011 портфель цінних паперів на продаж складав 1 589 695 тис. грн. 

Обсяг цінних паперів за звітний період зріс на 841 618 тис. грн., або на 112,5%. 

У структурі портфеля цінних паперів: 

- торгові цінні папери в сумі 285 938 тис. грн. (зростання на 285 938 тис. грн.); 

- цінні папери на продаж в сумі 1 303 757 тис. грн. (зростання на 555 680 тис. грн.). 

 Питома вага портфеля цінних паперів в структурі чистих активів Банку за 2010 рік зрос-

ла на 5,7% і складає 11,2%.  

Інформацію про цінні папери в портфелі Банку та зміни в портфелі цінних паперів на  

продаж наведено в Примітці 9. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти Банку станом на кінець звітного року склали           

1 387 168 тис. грн., або 9,8% в структурі чистих активів. Залишок готівкових коштів станом на 

01.01.2011 – 342 376 тис. грн., або 2,4% в чистих активах, залишок на кореспондентському раху-

нку в НБУ станом на 01.01.2011 – 179 229 тис. грн., або 1,3% в чистих активах.  

Інформацію про грошові кошти та їх еквівалент наведено в Примітці 4. 

Банк активно працює на ринку готівкових коштів як з національною валютою, так і з іно-

земними валютами, банківськими металами, ювілейними та пам‟ятними монетами. Загальні над-

ходження готівки в національній валюті становили за 2010 рік 12 949 985 тис. грн., видатки – 

10 382 370 тис. грн. (у 2009 році, відповідно: 11 806 088 тис. грн. та 10 159 019 тис. грн.). 

 

Обороти готівкової іноземної валюти за основними валютами за 2010 рік склав: 
(тис. од. валюти) 

 

Валюта Надходження Видатки 

Всього З них – купів-

ля у фізичних 

осіб 

Всього З них– продаж 

фізичним осо-

бам 

Долари США 961 055 89 541 954 363 304 017 

Євро 284 077 36 645 282 583 30 689 

Російські рублі 189 922 127 598 187 305 113 585 

 

Основні засоби та нематеріальні активи 

 

Загальна сума основних засобів та нематеріальних активів Банку склала 187 123 тис. грн. 

та зменшилась порівняно з попереднім роком на суму 52 979 тис. грн., або на 22,1%.  

Зменшення балансової вартості відбулося у зв‟язку з такими подіями: 
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- придбання основних засобів у сумі 3 058 тис. грн., у тому числі в результаті завер-

шення капітальних інвестицій в сумі 1 224 тис. грн.; 

- визнання результатів зміни справедливої вартості в сумі (18 859) тис. грн.; 

- визнання втрати корисності за окремими об‟єктами основних засобів, що визнаються 

Банком за собівартістю в сумі (2 602) тис. грн.; 

- амортизаційних відрахувань в сумі (33 772) тис. грн.; 

- вибуття основних засобів в сумі (804) тис. грн. 

У зв‟язку з тенденціями ринку щодо зміни вартості об‟єктів нерухомості Банк визнав змі-

ну справедливої вартості окремої групи основних засобів, а саме: «Будівлі, споруди». Результат 

зміни справедливої вартості (уцінку) основних засобів групи «Будівлі, споруди» Банком за рі-

шенням Правління визнано в загальній сумі з врахуванням відновлення корисності (21 461) тис. 

грн., що наведено у Примітці 11, таблиця 11 «Основні засоби та нематеріальні активи» та в рядку 

7 Примітки 23 «Резервні та інші фонди банку», що вплинуло на зростання капіталу Банку, а са-

ме: (18 859) тис. грн., та в рядку 3 «Адміністративні та інші операційні витрати» Звіту про фінан-

сові результати в сумі (2 602) тис. грн. Відстрочені податкові зобов‟язання, які визнаються в ка-

піталі, склали 12 656 тис. грн., що наведено у рядку 9 Примітки 23 «Резервні та інші фонди бан-

ку». Частина реалізованих результатів попередніх переоцінок, включена до нерозподіленого 

прибутку Банку, становить (2 537) тис. грн. та наведена у рядку 8 Примітки 23 «Резервні та інші 

фонди банку».  

 

Інші фінансові активи 

Інші фінансові активи Банку склали 1 243 164 тис. грн., що порівняно з минулим роком 

більше на 907 144 тис. грн. (Примітка 12). Ця стаття представлена переважно з грошових коштів 

з обмеженим правом користування в сумі 114 272 тис. грн. (9,2%), дебіторської заборгованості за 

конверсійними операціями в сумі 53 130 тис. грн. (4,3%) та дебіторської заборгованості за кліє-

нтськими операціями в сумі 1 047 432 тис. грн. (84,3%).  

Питома вага інших фінансових активів в структурі чистих активів зросла з 2,5% до 8,8%. 

Загальна сума сформованих резервів склала 2 190 тис. грн., приріст – 804 тис. грн.  

  

Інші активи 

Інші активи Банку представлені банківськими металами, запасами товарно-матеріальних 

цінностей, витратами майбутніх періодів, дебіторською заборгованістю, що розкрито у Примітці 

13. Загальна сума інших активів склала 24 824 тис. грн., і зменшилась за звітний рік на суму 

6 029 тис. грн., а саме: відбувся приріст залишків за статтями передоплата за послугами на суму 

1 358 тис. грн. (55,8%), зменшення витрат майбутніх періодів в сумі 14 144 тис. грн. (73,1%), та 

збільшення за статтями залишків на рахунках банківських металів в сумі 9 598 тис. грн. 

(140,0%). Створено резерви під інші активи в сумі 216 тис. грн., приріст 70 тис. грн., який скла-

дається із витрат на формування резервів на суму 74 тис. грн. та списаних боргів за рахунок ре-

зервів на суму (4) тис. грн.  

 

Пасиви 
 

Капітал  

У структурі пасивів власні кошти Банку (балансовий капітал) складали 1 844 201 тис. 

грн., або 13,0%. За звітний період балансовий капітал збільшився на 580 594 тис. грн., або на 

45,9%.  

Стратегічним планом Банку передбачено нарощення капіталу у 2011 році. Збільшення 

капіталу буде відбуватися за рахунок переведення до капіталу існуючого субординованого бор-

гу.  

 

Зобов’язання 

Станом на 01.01.2011 зобов‟язання Банку складають 12 351 735 тис. грн., або 87,0% паси-

вів. 
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За результатами роботи в 2010 році зобов‟язання збільшені на 25 493  тис. грн., або на 

0,2% за рахунок коштів клієнтів і субординованого боргу. 

У структурі зобов‟язань відбулись такі зміни: 

- кошти банків зменшились на 1 229 706  тис. грн., або на 30,5%; 

- кошти клієнтів збільшились на 2 699 288  тис. грн., або на 69,0%; 

- боргові цінні папери, емітовані банком зменшились на 702 018  тис. грн., або на 78,6%; 

- інші залучені кошти зменшені на 1 183 654  тис. грн., або на 47,1%; 

- інші фінансові зобов„язання зменшились на 178 747 тис. грн, або на 91,3%; 

- інші зобов„язання зменшені на 490 215  тис. грн., або на 93,4%; 

- субординований борг зріс на 1 098 373  тис. грн., або на 448,2%. 

 

Кошти банків 

 Загальна сума коштів інших банків складає 2 805 396  тис. грн., або 19,8% в структурі па-

сивів. Протягом 2010 року кошти інших банків зменшились на 1 229 706  тис. грн., або на 30,5%, 

в т.ч. кошти залучені від НБУ – на 206 727  тис. грн. 

У структурі коштів, залучених на міжбанківському ринку, збільшилась частка довгостро-

кових залучень з 12,1% до 77,9% внаслідок підписання угоди з НБУ про пролонгацію на 5 років 

отриманих кредитів та перенесенням заборгованості на відповідні рахунки балансу. 

Інформацію про кошти банків наведено в Примітці 14. 

 

Кошти клієнтів 

Загалом сума коштів клієнтів склала 6 609 997 тис. грн., або 46,6% в структурі пасивів. За 

структурою кошти фізичних осіб становили 72,2%, юридичних осіб – 27,8%. Строкові кошти 

складають 5 382 520  тис. грн., або 81,4% загальних коштів клієнтів Банку, поточні – 1 227 477  

тис. грн., або 18,6%. 

Кошти фізичних осіб порівняно з початком 2010 року збільшились на 1 955 476  тис. грн., 

або на 69,4%, і складали на звітну дату 4 772 126 тис. грн. Частка коштів фізичних осіб у пасивах 

Банку складає 33,6%. Питома вага коштів фізичних осіб в структурі пасивів порівняно з 

01.01.2010 збільшились на 12,9%. 

За період з початку звітного року кошти юридичних осіб збільшились на 743 853 тис. 

грн., або на 68,0%, а кошти бюджету та позабюджетних фондів зменшились на 41 тис. грн. 

Питома вага коштів юридичних осіб у структурі пасивів порівняно з 01.01.2010 збільши-

лась на 4,8%. 

Інформацію про кошти клієнтів наведено в Примітці 15. 

 

Цінні папери, емітовані Банком 

Станом на 01.01.2011 обсяг боргових цінних паперів (облігацій), емітованих Банком, 

склав 191 470 тис. грн., або 1,3%, в пасивах Банку. Інформацію про боргові цінні папери наведе-

но в Примітці 16. 

У структурі боргових цінних паперів, емітованих Банком, облігації складають 100%.  

 

Інші залучені кошти  

Станом на 01.01.2011 обсяг інших залучених коштів склав 1 326 795 тис. грн., або 9,3%, в 

структурі пасивів, скорочення цієї статті протягом 2010 року склало 1 183 654 тис. грн., або 

47,1%. Інші залучені кошти представлені кредитами, що отримані від міжнародних та інших фі-

нансових організацій. 

 Протягом 2010 року в рамках дії Рамкового договору про реструктуризацію (01.02.2010), 

Консолідованого кредитного договору (21.09.2010), Рамкової угоди від 20.12.2010, Субордино-

ваного Кредитного договору (17.12.2010), Субординованого Кредитного договору (20.12.2010) 

Банк та його міжнародні кредитори працювали в напрямку завершення реструктуризації.  

Упродовж 2010 року, відповідно до затвердженого графіку, Банк здійснював часткове по-

вернення заборгованості та в грудні здійснив реструктуризаційний платіж (137 770 тис. 

дол.США та 750 тис. євро) щодо переведення частини заборгованості в субординований борг. 

Інформацію про інші залучені кошти наведено в Примітці 17. 
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Інші фінансові зобов’язання 

Інші фінансові зобов‟язання Банку на звітну дату складали 17 127 тис. грн., зменшення за 

звітний рік – 178 747 тис. грн. (0,1% у структурі пасивів). Серед інших фінансових зобов‟язань: 

кредиторська заборгованість Банку у сумі 9 623 тис. грн. (56,2%), кредиторська заборгованість за 

дебетовими та кредитовими картками у сумі 4 967 тис. грн. (29,0%), інші нараховані зо-

бов‟язання – 2 536 тис. грн. (14,8%). 

 Інформацію щодо інших фінансових зобов‟язаннь розкрито у Примітці 19. 

 

Інші зобов`язання 

Інші зобов`язання Банку станом на 1.01.2011 склали 34 905  тис. грн., або 0,2%, загальних 

пасивів. За звітний період інші зобов„язання Банку зменшились на 490 215  тис. грн., або на 

93,4%. Найбільша складова цієї статті – кредиторська заборгованість за розрахунками з праців-

никами Банку в сумі 21 634  тис. грн. (62,0%), доходи майбутніх періодів у сумі 8 485 тис. грн. 

(24,3%), інші - 4 602  тис. грн. (13,2%).  

 Інформацію щодо інших  зобов„язаннь розкрито у Примітці 20. 

 

Резерви за зобов’язаннями 

Станом на 01.01.2011 були сформовані резерви за зобов`язаннями у сумі 2 805 тис. грн., 

збільшення у порівнянні з попередньою звітною датою склало 2 243  тис. грн., або 399,1%.  

 

Субординований борг 

Станом на кінець звітного року субординований борг Банку склав 1 343 424 тис. грн., або 

9,5%, в структурі пасивів. Протягом 2010 року Банк залучив нові кошти на умовах субординова-

ного боргу, а саме:  

- 175 тис. доларів США від Голови Наглядової Ради Банку пана Папунідіса, на строк до 

листопада 2015 року;  

- 137 754,5 тис. доларів США від міжнародних фінансових організацій у рамках угоди 

про реструктуризацію зовнішньої заборгованості строком до грудня 2015 року. 

Кошти субординованого боргу у розмірі 30 000 тис. доларів США, залучені у 2007 році 

від акціонера Банку – компанії «Хомертрон Трейдинг лімітед» на період до січня 2014 року -         

15 000 тис. доларів США та до серпня 2015 року – 15 000 тис. доларів США.  

Станом на 01.01.2011 до капіталу 2-го рівня включається не весь субборг, а тільки                 

1 085 966  тис. грн., оскільки існує обмеження додаткового капіталу, який не може бути більшим 

ніж основний капітал.  

У рамках угоди про реструктуризацію зовнішньої заборгованості планується частину 

коштів у розмірі 130 млн. доларів США направити на збільшення капіталу Банку 

 

Доходи 

 
Протягом 2010 року Банк забезпечував прибуткову діяльність, незважаючи на те, що зме-

ншився кредитний портфель і ,відповідно, чистий процентний дохід. 

 Загальна сума отриманого доходу за підсумками 2010 року становила 2 023 162 тис. грн. 

(порівняно з 2009 роком отриманий дохід зменшився на 145 514 тис. грн., або на 6,7%). Обсяг 

витрат до резервів, адміністративних витрат та податку на прибуток становив 1 269 333 тис.  

грн.та зменшився порівнянно з минулим роком на 75 655  тис. грн., або на 5,6%. 

Чистий операційний дохід Банку за звітний рік склав 753 829 тис. грн., що на 69 859 тис. 

грн. менше, ніж показник 2009 року , у т.ч.: 

- чистий процентний дохід – 562 015 тис. грн. (темп зменшення – 11,0%), 

- чистий комісійний дохід – 92 941 тис. грн. (темп зменшення – 15,6%), 

- чистий дохід від торговельних операцій -29 038  тис. грн. (зростання на 260,7%) 

- дохід від інших операцій, включаючи дохід від дострокового погашення заборговано-

сті – 69 835  тис. грн. (темп зменшення 30,3%). 

 

Чиста процентна маржа за 2010 рік склала – 5,17%, спред – 5,38%. 
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 Інформацію щодо видів процентних доходів та витрат Банку наведено у Примітці 24. 

 

У структурі комісійних доходів переважають доходи за розрахункове обслуговування 

(50,8%), за касове обслуговування (25,3%); доходи від інкасації, за випуск гарантій, кредитне об-

слуговування клієнтів та операціями з цінними паперами – 6,3%.  

Структура комісійних доходів та витрат Банку наведена в Примітці 25. 

 

Результат від торговельних операцій, включаючи нереалізований, за звітний рік –                  

29 038 тис. грн. Позитивний результат сформований в основному за рахунок операцій з інозем-

ною валютою. 

Інші операційні доходи Банку за 2010 рік становили 71 947  тис. грн. та збільшились по-

рівнянно з 2009 роком на 19 719  тис. грн., або на 37,8%. 

 На збільшення інших операційних доходів мав вплив дохід, отриманий за операціями з 

власними цінними паперами. 

Структура іншого операційного доходу Банку наведена в Примітці 27. 

 

У структурі операційного доходу відбулося зменшення ваги чистого процентного доходу 

з 76,7% до 74,6% , зменшення ваги чистого комісійного доходу – з 13,4% до 12,3%, зростання 

ваги чистого доходу від торговельних операцій з (-2,2)% до 3,9%, та зменшення ваги доходів від 

інших операцій – з 12,2% до 9,3%.  

 

Протягом 2010 року Банк вживав заходів щодо оптимізації адміністративних та інших 

операційних витрат. Обсяг адміністративних та інших операційних витрат на звітну дату склав 

384 372 тис. грн. та зменшився порівняно з минулим роком на 7 334 тис. грн., або на 1,9%.  

Загальна економія адміністративних та інших операційних витрат досягнута в основно-

му за рахунок скорочення : 

- витрат на фінансовий лізинг (оренду) на 10 594  тис. грн., або на 17,6%, внаслідок до-

сягнення згоди з орендодавцями щодо зменшення рівня орендної плати; 

- витрат на маркетинг та рекламу на 4 742  тис. грн., або на 56,5%; 

- сплати інших податків та обов„язкових платежів, крім податку на прибуток, на            

5 139  тис. грн., або на 18,8%, внаслідок скасування відрахувань в Пенсійний фонд від операцій 

купівлі-продажу іноземної валюти з першого липня 2010 року.  

Структура адміністративних та інших операційних витрат Банку наведена в Примітці 31. 

 

Одним з основних завдань Банку в умовах погіршення платіжної дисципліни позичаль-

никами і якості кредитного портфеля є формування резервів під активні операції. Чисті витрати 

Банку на формування резервів (включаючи резерви за зобов‟язаннями) склали 339 787 тис. грн., 

що на 439 323 тис. грн. менше, ніж у 2009 році. Найбільшу питому вагу складають витрати на 

формування резерву за кредитами клієнтів.  

 

Загальні витрати на податок на прибуток протягом звітного року становили               

23 756 тис. грн. (у 2009 році Банк мав доходи з податку на прибуток: - 80 841 тис. грн.).  

 

Прибуток Банку за 2010 рік склав 5 914 тис. грн. 

  Прибутковість чистих активів за 2010 рік – 0,04%. 

Прибутковість балансового капіталу за рік – 0,35%. 

 

Опис кожного сегмента контрагентів  
Одним із стратегічних завдань Банку є досягнення максимальної синергії між різними 

напрямами бізнесу всередині Банку. Банк переконаний, що може успішно працювати у всіх сег-

ментах українського ринку фінансових послуг. Проте вирішено зосередити увагу на декількох 

сегментах ринку, в яких у Банку вже є або в яких він має намір створити і утримати суттєві кон-

курентні переваги. Зараз Банк розвиває корпоративний, інвестиційний бізнес, опановує фінансо-

ві ринки, обслуговує підприємства малого і середнього бізнесу, надає роздрібні банківські пос-

луги, здійснює приватне банківське обслуговування VIP-клієнтів. 
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Політика щодо визначення Банком сегментів, обсяг та структура доходів і витрат за звіт-

ними сегментами викладені в п. 1.20 «Звітність за сегментами» Примітки 1 «Облікова політика» 

та у Примітці 31 «Звітні сегменти». 

 

Корпоративний бізнес  

 

До клієнтів корпоративного бізнесу Банку належать юридичні особи (крім банків) будь- 

якої організаційно – правової форми (державні підприємства, в тому числі із часткою державної 

власності, фінансові установи, громадські організації, підприємства недержавної форми власнос-

ті, приватні підприємства тощо) та фізичні особи-підприємці.  

Сегментація клієнтів корпоративного бізнесу: 

 «середні клієнти» –- річний валовий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та 

послуг у сумі від 0,5 млн. у.о. до 10,0 млн. у.о; 

 «великі клієнти» – річний валовий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та пос-

луг понад 10,0 млн. у.о.  

У 2010-му у сфері розвитку корпоративного бізнесу Банк продовжував дотримуватися  

стратегії спрямованої на утримання та залучення клієнтів сегмента середнього бізнесу, як най-

більш мобільних клієнтів, що скоріше відновлюються після закінчення фінансової кризи.  

 

Структура клієнтської бази корпоративного бізнесу 

за сегментами станом на 01.01.2011  

 

Середній 

бізнес

86%

Великий 

бізнес

14%

 
Найбільша кількість клієнтів: 

  «великого бізнесу» обслуговується в Донбаській філії та Київському регіональному де-

партаменті (27% та 24%, відповідно, від загальної кількості «великих клієнтів»), в Херсонській 

(7%), Волинській та Вінницькій (6%), Харківській та Львівській (5%); 

  «середнього бізнесу» обслуговуються в Київському регіональному департаменті (21% 

від загальної кількості «середніх» клієнтів), Донбаській філії (14%), Львівській (10%), Волинсь-

кій (9%), Херсонській (8%), Миколаївській, Харківській та Луганській (по 7%, відповідно). 

 

За видами економічної діяльності: 

 у сегменті «великі клієнти» переважно представлені підприємства торгівлі (34% від за-

гальної кількості «великих клієнтів»), фінансової діяльності (16%), харчової промисловості (6%), 

будівництва (5%), операцій з нерухомим майном (5%);  

 у сегменті «середніх клієнтів» питому вагу займають підприємства сфери торгівлі (39% 

від загальної кількості «середніх клієнтів»), операцій з нерухомим майном (10%), будівництва 

(9%), сільське господарство, мисливство та лісове господарство (по 6%, відповідно). 

 

Незважаючи на фінансову кризу, що продовжувалася у 2010 році, кількість клієнтів кор-

поративного бізнесу збільшилась на 1,4% переважно за рахунок залучення на обслуговування 

клієнтів сегмента «середні клієнти» (136). Загальна кількість клієнтів корпоративного бізнесу 

станом на 01.01.2010 складає 4 263. 
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ПАТ «Кредитпромбанк» для клієнтів корпоративного бізнесу пропонує максимально по-

вний спектр банківських послуг, а саме: розрахунково-касове обслуговування (виконання пере-

казів коштів, касове обслуговування тощо), операції на міжбанківському валютному ринку Укра-

їни, документарні і гарантійні операції (гарантії, акредитиви тощо), депозитні (вкладні) операції 

(вклади до запитання, строкові вклади), кредитування (стандартні кредитні продукти, включаю-

чи кредитування на поповнення обігових коштів); корпоративні та зарплатні платіжні картки 

(перекази, виплата заробітної плати співробітникам тощо), операції з цінними паперами, управ-

ління активами тощо.  

В умовах загальної кризи банківської системи, погіршення економічної і політичної ситу-

ації в Україні, протягом 2010 року особлива увага приділялася зваженій політиці в частині чітко-

го дотримання співвідношення між залученими та розміщеними коштами. 

 

Пасивна база корпоративного бізнесу 

 

Пасивна база корпоративного бізнесу у 2010 році збільшилась на 637 962 тис. грн. (57%), 

порівняно з попереднім роком, та склала 1 763 270 тис. грн., у тому числі залишки коштів на по-

точних та строкових рахунках клієнтів корпоративного бізнесу (станом на 01.01.2011) складали: 

  поточні рахунки юридичних осіб – 344 773 тис. грн; 

 залишки на платіжних картках юридичних осіб – 4 308 тис. грн; 

 депозити (строкові та на вимогу) – 1 375 994 тис. грн. 

 

Структура залишків на поточних 

рахунках корпоративних клієнтів за 

сегментами станом на 01.01.2011

Великий 

бізнес

61%

Середній 

бізнес

39%

 

Структура депозитного портфеля 

корпоративних клієнтів за сегментами 

станом на 01.01.2011 

Середній 

бізнес

47%

Великий 

бізнес

53%

 
 

Структура депозитного портфеля корпоративного бізнесу  

за строковістю коштів станом на 01.01.2011  

                  

Кошти на 

вимогу

15%

Строкові 

кошти

85%

 
 

Галузева структура депозитного портфеля є досить збалансованою, оскільки не передба-

чає концентрації вкладень у розвиток однієї галузі. Суттєву частку у депозитному портфелі кор-

поративного бізнесу складають торгівля, промисловість, фінансова діяльність.  
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Структура депозитного портфеля корпоративного бізнесу  

за видами економічної діяльності станом на 01.01.2011  

2% 2%

3%

4%

10%

7%

13%
28%

31%

фінансова дiяльнiсть;
металургійне виробництво;
торгівля;
транспорт
хімічне виробництво
сільське господарство, мисливство та лісове господарство;
операції з нерухомістю
будівництво;
інше.

 
 

Активна база корпоративного бізнесу 

Активна база корпоративного бізнесу у 2010 році збільшилась на 1 080 400 тис. грн. 

(13%), порівняно з попереднім роком, та склала 9 252 356 тис. грн., у тому числі за кредитними 

операціями:  

 кредити в поточну діяльність – 5 289 221 тис. грн.; 

 передекспортне фінансування – 1 028 680 тис. грн.; 

 постімпортне фінансування – 509 178 тис. грн.; 

 кредитування на купівлю нерухомості – 33 188 тис. грн.; 

 кредитування на купівлю транспортних засобів – 11 199 тис. грн.; 

 кредитування на купівлю обладнання – 618 тис. грн. 

 

Структура кредитного портфелю корпоративних клієнтів  

за сегментами станом на 01.01.2011  

                       

Середній 

бізнес

36%

Великий 

бізнес

64%

 
Галузева структура кредитного портфеля є досить збалансованою, оскільки не передбачає 

концентрації вкладень у розвиток однієї галузі. Суттєву частку в кредитному портфелі корпора-

тивного бізнесу складають: торгівля, виробництво, будівництво.  
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Структура кредитного портфелю корпоративних клієнтів за видами економічної дія-

льності станом на 01.01.2011  

37%

10%
13%

8%8%

18%

6%

торгівля;

виробництво транспортних засобів та устаткування;

операції з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг підприємствам;

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;

будівництво;

виробництво харчових продуктів;

інше.

 
 

У 2010 році, з метою підвищення конкурентоспроможності, Банк здійснював активну ро-

боту, яка була направлена на створення сприятливих умов співробітництва з клієнтами корпора-

тивного бізнесу за рахунок: 

  вдосконалення і розширення продуктового ряду;  

  актуалізації процентних ставок і тарифів;  

  підвищення якості обслуговування клієнтів; 

  підвищення рівня інформованості клієнтів шляхом оновлення та поповнення інформації 

про продукти та послуги на веб-сайті Банку, розповсюдження презентаційно- рекламної продук-

ції, направлення комерційних пропозицій, а також при особистих зустрічах з клієнтами. 

 

Роздрібний бізнес 

 

У 2010 році Банк продовжував активно розвивати роздрібний бізнес за всіма його напря-

мами. Завдяки поліпшенню якості обслуговування, ефективній рекламній кампанії і впрова-

дженню нових банківських продуктів, Банку вдалося не лише втримати, а й збільшити клієнтсь-

ку базу.  

Загальна кількість клієнтів фізичних осіб станом на 01.01.2011 склала 366 154 клієнтів. 

На 01.01.2011 зобов‟язання за сегментом роздрібного бізнесу склали 4 542 366  тис. грн., 

в т.ч. обсяг коштів, залучених на рахунки фізичних осіб, становив 4 536 041 тис. грн.  

Протягом всього 2010 року спостерігався стабільний приріст депозитного портфеля фізи-

чних осіб. Досягненню цієї позитивної тенденції сприяло постійне вдосконалення програм лоя-

льності до фізичних осіб, проведення ефективної конкурентної тарифної політики, проведення 

акцій для вкладників та впровадження акційних вкладів, що в результаті дозволило збільшити 

депозитний портфель на 1 597 843 тис. грн. порівнянно з початком 2010 року.  

У вересні 2010 року банк впровадив нову депозитну лінійку «Палітра», яка складається з 

чотирьох базових вкладів, спрямованих на задоволення основних інвестиційних потреб вкладни-

ка. Нові депозитні продукти сподобалися вкладникам, про що свідчить розмір приросту портфе-

лю за період з вересня 2010 року до січня 2011 року – 422 643 тис. грн. 

Станом на 01.01.2011 обсяг депозитного портфеля фізичних осіб склав 3 951 132 тис. грн. 
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Структура пасивів роздрібного бізнесу станом на 

01.01.11

Строкові 

депозити

87,1%

Залишки за 

картковими 

рахунками

9,9%

Залишки за 

поточними 

рахунками

3,0%

 
 

            

Структура пасивів роздрібного бізнесу станом на 

01.01.11

гривня

49,3%

дол.США

34,3%

євро

16,2%

інші

0,2%

 
ПАТ «Кредитпромбанк» оновило комплекс послуг для одержувачів пенсії та грошової 

допомоги через установи Банку. З квітня 2010 року на зміну тарифного пакета «Ви цього варті!» 

Банк запровадив тарифний пакет «Барви мудрості». 

Завдяки вигідним умовам та високій якості обслуговування за 2010 рік кількість пенсіо-

нерів та одержувачів грошової допомоги, що обслуговуються в Банку, зросла більше ніж в пів-

тора раза та перевищила 46 тисяч. 

На 01.01.2011 активи та зобов‟язання сегмента роздрібного бізнесу склали                           

2 314 901 тис. грн., в т.ч. портфель кредитів фізичним особам – 2 291 418 тис грн. Зниження кре-

дитного портфеля фізичних осіб за 2010 рік – 509 701 тис. грн. 

У 2010 році ПАТ «Кредитпромбанк» продовжувало проводити активну роботу з метою 

поліпшення якості кредитного портфеля Банку і протидії зростанню частки проблемних креди-

тів. Так, була впроваджена гнучка програма реструктуризації кредитної заборгованості фізичних 

осіб. 

          

Структура кредитного портфеля фізичних осіб на 

01.01.11 Автокредити

11,3%

Споживчі 

кредити

52,0%

Кредитні картки

0,5%

Іпотечні кредити

36,2%
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Структура кредитного портфеля фізичних осіб на 

01.01.11

гривня

48,6%

дол.США

49,7%

євро

1,7%

 
    Станом на 01.01.2011 Банк здійснив реструктуризацію 780 кредитів фізичних осіб на 

загальну суму понад 533 000 тис. грн.  

У рамках проекту з Державною іпотечною установою (ДІУ) з рефінансування іпотечних 

кредитів фізичних осіб на інвестування в будівництво житлової нерухомості в комплексі «Брест-

Литовський» через Фонд фінансування будівництва в 2010 році було надано кредитів для фізич-

них осіб на загальну суму понад 3 000 тис. грн. 

У 2010 році Банк продовжував розвивати операції з картковими продуктами. Так, за 2010 

рік було емітовано 185 766 платіжних карток, а залишки за картковими рахунками склали майже 

270 000 тис. грн. Досягнути даних показників вдалося завдяки вдосконаленню існуючих картко-

вих програм та розробці нових, які відповідають потребам будь-якого клієнтського сегмента.  

У липні 2010 року впроваджено нову послугу «Тарифний пакет «Клубний універсал» на 

базі платіжної картки, яка оформлюється в рамках Програми «Клубна» та «Академічна» для де-

ржателів зарплатних платіжних карток. Вказана послуга передбачає нарахування високих відсо-

тків на залишок коштів на картрахунку і привілеї за іншими банківськими продуктами (бонуси 

до базової ставки за депозитами, знижки при оформленні ліміту кредитування під зарплатну кар-

тку та оренди сейфів). У рамках вказаних програм на 01.01.2011 було оформлено понад 1 600 

тарифних пакетів «Клубний універсал». 

Кількість зареєстрованих банкоматів за 2010 рік не змінилася і склала станом на 

01.01.2011 – 434 банкомати, 20 з яких – з депозитною функцією. 

У 2010 році ПАТ «Кредитпромбанк» впровадило ще одну міжнародну систему грошових 

переказів – систему «Contact», що успішно функціонує з червня місяця. На черзі – укладання до-

говору з ситемою переказів «MoneyGram»: завершено узгодження тексту договору, договір під-

писано зі сторони Банку. В стадії завершення також розробка внутрішньої системи переказів без 

відкриття рахунку. 

Операційний прибуток роздрібного бізнесу за 2010 рік склав 153 574 тис. грн.: 

- чистий комісійний дохід – 23 981 тис. грн.; 

- чистий дохід від інших операцій – 6 174 тис. грн.; 

- дохід від торгових операцій – 15 071 тис. грн.; 

- чистий процентний дохід – 108 347 тис. грн. 

 

Малий бізнес 
 

Протягом 2010 року ПАТ «Кредитпромбанк» продовжувало активно впроваджувати та 

розвивати комплексне обслуговування клієнтів сегмента малого бізнесу. Основними пріоритета-

ми в роботі були: зацікавленість у стабільності бізнесу клієнтів, індивідуальний підхід до потреб 

клієнтів, готовність надати фінансову та консультаційну підтримку, врахування особливостей 

клієнтських груп, відновлення кредитування клієнтів малого бізнесу.  

У 2010 році Банк продовжував розширяти систему пакетного обслуговування для клієн-

тів сегмента малого бізнесу. Так, було впроваджено нові тарифні пакети розрахунково-касового 

обслуговування «Готівка» та «Абсолют», в яких максимально враховані потреби окремих кліє-

нтських сегментів.  
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Частка тарифних умов станом на 01.01.2011

50%

1%8%
1%

13%

27%

Базові тарифи ТП "Готівка" ТП "Ділова активність"
ТП "Абсолют" ТП "Вигідний стандарт" Інші тарифи

 
       Окрім того, у 2010 році була проведена акція, спрямована на залучення клієнтів малого 

бізнесу на розрахунково- касове обслуговування.  

Введення в дію нових Тарифних пакетів, проведення акції та активні маркетингові заходи 

дали змогу залучити нових клієнтів до співпраці з Банком, а також запропонувати нову послугу 

вже залученим клієнтам, тим самим підкреслюючи прагнення Банку до довготривалої співпраці 

у подальшому. Таким чином, кількість клієнтів, залучених на розрахунково-касове обслугову-

вання за 2010 рік, зросла до рівня 13 912 (станом на 01.01.2010 кількість клієнтів – 12 934). Ста-

ном на 01.01.2011 залишки на поточних рахунках клієнтів малого бізнесу склали 76 196 тис. грн. 
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Кількість клієнтів малого бізнесу, які користуються 
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Кількість клієнтів малого бізнесу

 
Банк продовжував активно пропонувати депозитні продукти клієнтам малог бізнесу –

фізичним та юридичним особам. У 2010 році були розроблені та впроваджені такі продукти для 

клієнтів малого бізнесу, як строковий банківський вклад «Бізнес-класика», депозитна лінія для 

клієнтів малого бізнесу «Бізнес-комфорт» та банківський вклад на вимогу «Бізнес-експрес», за-

вдяки чому вдалося збільшити обсяг депозитного портфеля до 151 627 тис. грн. станом на кінець 

2010 року.  



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                                         Річна фінансова звітність за 2010 рік 

17 

35.56

69.43

151.63

0

50

100

150

200

2009 2010 2011

Депозитний портфель малого бізнесу, млн.грн.

Строкові вклади клієнтів малого бізнесу

 
Станом на 01.01.2011 кредитний портфель клієнтів малого бізнесу склав 249 043 тис. грн. 

(з них кредити юридичних осіб 14 875 тис. грн.; кредити фізичних осіб 234 167 тис. грн.). Найбі-

льшу частку кредитного портфеля (83,3%) становлять Мікрокредити клієнтам малого бізнесу, 

Експрескредити займають 9,0% від усього кредитного портфеля та 7,7% - інші кредити (Агрок-

редити та нерухомість).  

     

Структура кредитного портфеля на 01.01.2011
Експрес
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За 2010 рік кредитний портфель клієнтів малого бізнесу знизився на 21,6%.  
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Чистий комісійний дохід за 2010 рік – 11 845 тис. грн. 

Чистий дохід від інших операцій за 2010 рік – 899 тис. грн. 

У звітному році Банк почав здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості клі-

єнтів. Так, за 2010 рік було проведено реструктуризацію 97 кредитів в еквіваленті на суму 29 618 

тис. грн.  

Протягом 2010 року ПАТ «Кредитпромбанк» продовжувало активно співпрацювати з мі-

жнародними фінансовими інститутами. Ця співпраця дала змогу здійснювати розміщення отри-

маних кредитних коштів в якості субкредитів клієнтам малого бізнесу та виконувати зо-

бов‟язання перед фінансовими інститутами згідно з підписаними угодами. 

 

Міжбанківський бізнес 

 

До складу Міжбанківського бізнесу належать такі напрямки діяльності Банку: операції за 

кореспондентськими рахунками, операції на валютному та грошовому ринках, банкнотні опера-

ції з іншими банками, операції з банківськими металами та монетами з іншими банками, здійс-

нення міжбанківських розрахунків, проведення документарних і гарантійних операцій. 

Протягом 2010 року Банк підтримував кореспондентські відносини з 223 банками у 35 

країнах світу, мав 42 «Ностро» рахунків у 32 банках та 41 «Лоро» рахунків 25 банків. На кінець 

2010 року укладено 132 генеральні угоди про загальні умови та порядок здійснення міжбанківсь-

ких операцій, 2 генеральні угоди про загальні умови та порядок укладання угод купівлі-продажу 

дорогоцінних металів на міжбанківському ринку та 4 генеральні угоди на купівлю-продаж банк-

нот. 

Протягом 2010 року через кореспондентські рахунки виконано 68 180 платежів на суму 

64 747 343 тис. грн.  

Структура платежів за видами валют: в доларах США – 65,64%, в євро – 21,54%, в росій-

ських рублях – 10,19%, в інших валютах – 2,64%. 

Структура платежів за типом кореспондентських рахунків: через «Ностро» рахунки – 

89%, через «Лоро» рахунки – 11%. 

Структура платежів за типом платежів: клієнтські платежі – 30%, міжбанківські платежі – 

70%. 

У 2010 році обслуговувалася 118 документарних операцій на загальну суму 1 056 780 тис. 

грн. – 39 акредитивів, 75 гарантій та 4 інкасо. З них: 18 імпортних акредитивів (60 818 тис. грн.), 

21 експортний акредитив (805 743 тис. грн.), 67 наданих гарантій (135 686 тис. грн.), 8 авізованих 

гарантій (47 356 тис. грн.).  

У 2010 році Банк укладав угоди щодо міжбанківських операцій як з банками-

резидентами, так і з іноземними банками. Протягом звітного періоду було укладено 771 угода з 

залучення та/або розміщення міжбанківських кредитів або депозитів, та 9 970 угод купівлі-

продажу або обміну іноземної валюти. Операції залучення та/або розміщення міжбанківських 

кредитів або депозитів проводилися як в національній валюті (39,3% укладених угод), так і в іно-

земних валютах (60,7% укладених угод) . 

Операції купівлі-продажу іноземної валюти проводилися з банками- резидентами. Опе-

рації обміну іноземної валюти проводилися з банками-резидентами та з банками-нерезидентами. 

Ці операції Банк проводив як за дорученням клієнтів, так і за рахунок власних коштів. При 

цьому частка операцій за власні кошти не перевищує 10,11% загальної кількості операцій. 

Крім цього, Банк проводив операції з купівлі банкнот, банківських металів, інвестицій-

них, ювілейних і пам‟ятних монет та операції з дорожніми чеками.  

За звітний період було придбано банкнот іноземних валют на суму 301,7 млн. доларів 

США та 63,4 млн. євро. В тому числі у банків- нерезидентів на суму близько 219,0 млн. доларів 

США, 24.0 млн. євро. 

 

Загальний обсяг міжнародного фондування ПАТ «Кредитпромбанк» станом на кінець 

звітного року склав 209 млн. доларів США. Ці кошти були надані Банку для кредитування клієн-

тів з торгових програм, інвестиційних проектів, проектів імпорту обладнання та енергозбере-

ження, а також кредитування середніх, малих та мікропідприємств. В цілому сегментація за кон-

трагентами отримання міжнародного фондування Банку станом на кінець 2010 року була такою: 
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77% – зовнішні кредити, отримані на вищезазначені цілі від міжнародних фінансових організа-

цій, іноземних банків та фінансових компаній, 10% – кредити, отримані від міжнародних фінан-

сових організацій в Україні, 13% – фінансування з покриттям національних експортних агентств. 

Однією з важливих засад, які продовжував упроваджувати ПАТ «Кредитпромбанк» 

упродовж звітного року, була реструктуризація зовнішньої заборгованості та збереження відно-

син з міжнародними партнерами. Після успішного погодження проекту, прогнозів, пропозицій 

щодо реструктуризації та проекту реструктуризації з кредиторами, Банк реалізував цей проект 

згідно з чітким планом. Протягом року Банк документально оформив ряд договорів щодо рест-

руктуризації, а саме: рамковий договір про реструктуризацію від 01.02.2010 та для подальшої 

реалізації реструктуризації - угоду про внесення змін від 21.09.2010; консолідований кредитний 

договір від 21.09.2010; субординований кредитний договір від 17.12.2010; субординований кре-

дитний договір від 20.12.2010; рамкову угоду від 20.12.2010 та майже повністю завершив процес 

реструктуризації згідно з проектом та очікуваннями кредиторів. Остаточно Банк планує докуме-

нтально оформити та завершити реструктуризацію протягом першого півріччя 2011 року, шля-

хом конвертації 100 млн. дол. США за одним з субординованих кредитних договорів, в який во-

ни були заведені в кінці 2010 року. 

Відновленні цільові міжнародні програми фінансування мають перспективи розвитку в 

2011 році. Одним з таких проектів є ПРЕ-2 (Проект розвитку експорту - 2), який здійснюється в 

Україні Світовим банком спільно з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», а та-

кож відновлення співробітництва з НУФ, для збільшення підтримки фінансування мікро-, малого 

та середнього підприємництва, а також фінансування експорту або імпорту під гарантію покрит-

тя експортними агентствами. Після завершення реструктуризації, яке планується до травня 2011 

року, і виконання критеріїв прийнятності в рамках договорів і наявності відповідних проектів 

клієнтів Банку, планується проведення роботи з метою відновлення Банком участі у вищезгада-

них програмах. 

 

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків 

 

У звітному році Банк не брав участі у злитті, приєднанні, поділі, виділенні, перетворенні 

банків. 

 

Управління ризиками (кредитними, ринковими, ліквідності, операційними, репу-

тації, географічними) 

 

Система управління ризиками є невід‟ємною складовою системи загального менеджмен-

ту Банку. Вона має на меті підтримку безперервної діяльності та прибутковості Банку за умови 

прийняття допустимого рівня ризиків, що забезпечить захист інтересів вкладників, кредиторів та 

власників Банку. Відповідність передовим міжнародним стандартам, застосування найсучасні-

ших інформаційних технологій та методологічних розробок у сфері ризик-менеджменту розгля-

даються Банком як один з наріжних каменів стабільності та ефективності бізнесу. 

Система ризик-менеджменту ПАТ «Кредитпромбанк» спирається на:  

– організаційну структуру управління ризиками; 

– базу внутрішніх нормативних актів (політик, процедур і методик) для забезпечення 

суворої регламентації процесів управління ризиками; 

– інформаційну систему, що забезпечує діяльність Банку у сфері контролю та моніто-

рингу ризиків; 

– систему регулярної звітності щодо рівня прийнятих ризиків та встановлених лімітів. 

Принцип колегіального прийняття ключових рішень з управління ризиками на найвищо-

му рівні реалізують два постійно діючих комітети Банку, а саме:  

– Комітет з управління активами та пасивами (КУАП); 

– Кредитно-інвестиційний комітет (КІК).  

Діяльність цих комітетів спрямована на реалізацію стратегії управління ризиками, яка за-

тверджена Наглядовою Радою Банку.  
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Частину функцій Кредитно-інвестиційного комітету делеговано Кредитному комітету з 

малого та роздрібного кредитування Центрального офісу та колегіальним кредитним органам 

філій та відділень, уповноваженим особам в рамках затверджених лімітів повноважень.  

Безпосередня діяльність, пов‟язана з ідентифікацією, оцінкою, контролем та моніторин-

гом ризиків здійснюється незалежними підрозділами – департаментом з управління фінансовими 

ризиками та управлінням адміністрування кредитних процесів. У філіях та відділеннях Банку 

оперативний контроль за ризиками здійснюють підрозділи з ризик-менеджменту філій. 

Внутрішня нормативна база Банку з управління ризиками розроблена з урахуванням ви-

мог Національного банку України та передової практики ризик-менеджменту, зокрема, рекомен-

дацій Базельського комітету з банківського нагляду. Вона включає:  

– концепцію з управління ризиками; 

– політики та положення з управління ризиками; 

– методики оцінки ризиків; 

– посадові інструкції працівників підрозділів з ризик-менеджменту;  

– положення про структурні підрозділи з ризик-менеджменту.  

Суворі вимоги до якості управлінської звітності та моделей оцінки ризиків, запроваджені 

у Банку, забезпечуються високим рівнем інформаційних технологій. Переважну більшість розра-

хунків, пов‟язаних з управлінням ризиками, автоматизовано в аналітичній системі на базі плат-

форми SAS Business Intelligence Solutions. Широке коло користувачів аналітичних звітів мають 

усю необхідну інформацію для прийняття рішень на відповідному рівні управління. Зокрема, 

інформаційна система Банку дає змогу: 

– автоматизовано оцінювати кредитоспроможність позичальників (юридичних та фізи-

чних осіб);  

– розраховувати поточні та оцінювати майбутні резерви на покриття потенційних зби-

тків від кредитних ризиків;  

– адмініструвати та здійснювати моніторинг кредитних операцій (зокрема, надавати 

інформацію про поточні стани заборгованості, обслуговування боргу, застави, резер-

вів тощо);  

– своєчасно попереджати про необхідність застосування до позичальника превентив-

них заходів, спрямованих на відновлення платежів;  

– ідентифікувати кредити, якість яких погіршується, та аналізувати проблемні креди-

ти;  

– здійснювати моніторинг застав, наданих під кредитні операції тощо. 

Банк використовує традиційні та новаторські інструменти реалізації політики ризик-

менеджменту, зокрема: 

– ліміти повноважень;  

– ліміти концентрацій;  

– ліміти експозицій;  

– диверсифікація;  

– страхування;  

– покриття ризиків забезпеченням. 

 

Організаційна структура системи управління ризиками в Банку 

 

Наглядова Рада 

 

Наглядова Рада визначає загальну стратегію управління ризиками Банку. Вона приймає 

рішення щодо операцій, погодження яких виходить за межі повноважень Правління.  

 

Правління 

 

Правління Банку відповідає за розробку та впровадження концепції управління ризиками. 

Правління Банку забезпечує розробку внутрішніх процедур, що регламентують управління ризи-

ками, методик їх оцінки, використовує необхідні методи контролю над процесами управління 

ризиками, а також звітує перед Наглядовою Радою з питань реалізації стратегії діяльності Банку 
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та управління прийнятими ризиками. Правління приймає рішення щодо операцій, погодження 

яких виходить за межі повноважень Комітету з управління активами та пасивами і Кредитно-

інвестиційного комітету Банку.  

 

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) 

 

Комітет з управління активами та пасивами є постійно діючим комітетом, метою діяльно-

сті якого є досягнення прийнятного співвідношення між винагородою та ризиком Банку. Рішен-

ня КУАП є обов‟язковими для виконання у т.ч. Кредитно-інвестиційним та Фінансовим коміте-

тами, структурними підрозділами Центрального офісу та філій. Основні функції КУАП: управ-

ління структурою балансу Банку, управління прибутковістю капіталу та активів, обмеження ри-

зику ліквідності, процентного, валютного, фондового, операційного та портфельного кредитного 

ризиків. 

 

Кредитно-інвестиційний комітет (КІК)  

 

Кредитно-інвестиційний комітет є постійно діючим комітетом, який на практиці реалізо-

вує затверджену політику з кредитування та управління кредитним ризиком Банку. До сфери 

компетенції КІК входить, зокрема: прийняття рішень щодо видачі або реструктуризації кредитів, 

овердрафтів, кредитних ліній; прийняття рішень щодо операцій з цінними паперами; встанов-

лення лімітів на контрагентів; оцінка якості активів; формування резервів; списання активів; ро-

зробка дій, направлених на повернення наданих кредитів та оплату нарахованих процентів тощо. 

Кредитно-інвестиційний комітет Банку, у разі потреби, створює Кредитні комітети або комісії 

нижчого рівня, що є підзвітними йому, та делегує їм частину своїх повноважень, прав і лімітів. 

 

Департамент з управління фінансовими ризиками та управління адміністрування креди-

тних процесів 

 

Департамент з управління фінансовими ризиками та управління адміністрування кредит-

них процесів забезпечують діяльність КУАП та КІК. Їх функції включають кількісну та якісну 

оцінку індивідуальних і портфельних ризиків, підготовку пропозицій щодо встановлення лімітів, 

моніторинг ризикових позицій Банку. 

Департамент з управління фінансовими ризиками розробляє та передає на затвердження 

Правлінням Банку політики та методики з управління та оцінки ризиків. 

 Департамент з управління фінансовими ризиками та управління адміністрування кредит-

них процесів накопичують історичні дані для порівняльного аналізу, аналізують можливі сцена-

рії, готують загальний опис ризикових позицій та звітують щодо них КУАП та КІК, забезпечу-

ють координацію з іншими підрозділами та напрямами діяльності Банку, на основі проведеного 

аналізу розміру ризиків Банку та всіх факторів, що можуть призвести до їх зниження, готують 

рекомендації на розгляд КУАП та КІК. 

Директор департаменту з управління фінансовими ризиками, а також заступник голови 

правління – куратор ризик-менеджменту є членами Кредитно-інвестиційного комітету Банку. 

Окрім того, заступник голови правління – куратор ризик-менеджменту є членом Комітету 

з управління активами та пасивами Банку. 

Начальник управління адміністрування кредитних процесів є головою Кредитного комі-

тету з малого та роздрібного кредитування Центрального офісу ПАТ «Кредитпромбанк». 

Система ризик-менеджменту Банку передбачає ідентифікацію та управління такими ви-

дами ризиків: 

– кредитний; 

– ринковий (валютний, процентний, фондовий); 

– ліквідності; 

– операційний; 

– репутації. 

Найбільш значущими з них Банк визначає кредитний ризик та ризик ліквідності. 



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                                         Річна фінансова звітність за 2010 рік 

22 

Стратегія Банку щодо управління кожним з ідентифікованих ризиків визначається окре-

мим внутрішнім нормативним актом – політикою з управління відповідним ризиком. 

 

З метою визначення основних принципів та методів організації та функціонування Банку 

на випадок кризових обставин, забезпечення його життєдіяльності і передбачення стресових си-

туацій, у Банку затверджений відповідний План дій на випадок кризових обставин. 

 

Кредитний ризик 

 

Керівництво Банку усвідомлює кредитні ризики як небезпеку виникнення втрат внаслідок 

невиконання контрагентом своїх договірних зобов‟язань зі сплати основної суми боргу та відсо-

тків за ним. Надання кредитів здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми положення-

ми Банку про кредитування. Рішення про видачу кредиту та умови кредитування затверджують-

ся колегіально відповідним Кредитним комітетом Банку в межах встановлених повноважень. 

Концентрація позик, зокрема, позики інсайдерам перебувають під контролем та знаходяться в 

прийнятних межах ризику. 

Основою для ефективного управління кредитним ризиком у ПАТ «Кредитпромбанк» є чі-

ткий розподіл повноважень з прийняття рішень щодо ухвалення кредитних операцій, встанов-

лення граничного розміру ризику, який Банк готовий прийняти, а також контроль за дотриман-

ням встановлених лімітів ризику. 

Внутрішні нормативні акти суворо регламентують типи та умови кредитних операцій; 

враховують характер ринків та галузей, до яких належать позичальники, та обмежують концент-

рації кредитного ризику за позичальниками та пов‟язаними особами, продуктами, галузями еко-

номіки, регіонами тощо.  

Система управління кредитним ризиком Банку передбачає регулярне проведення незале-

жних перевірок дотримання процедур прийняття рішень з кредитування, якості ведення кредит-

них справ у філіях Банку.  

Для ефективної роботи з проблемними кредитами у Банку створено окремий підрозділ – 

департамент по роботі з особливими активами. 

Під час оцінки кредитного ризику Банк розрізняє індивідуальний та портфельний кредит-

ний ризик.  

Моніторинг індивідуального кредитного ризику Банк здійснює шляхом аналізу фінансо-

вого стану позичальника, кредитного проекту з урахуванням наданого забезпечення. Результа-

том аналізу є визначення категорії кредитної операції та норми резервування.  

З метою моніторингу портфельного кредитного ризику Банк проводить аналіз:  

 концентрацій кредитних вкладень Банку за галузями економіки та банківськими проду-

ктами; 

 ймовірностей дефолту кредитного портфеля за галузями економіки та банківськими 

продуктами;  

 динаміки обсягів резервів на можливі втрати під кредитні ризики;  

 динаміки структури кредитного портфеля у розрізі строків простроченої заборгова-

ності тощо.  

 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик – це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх грошових по-

токів фінансових інструментів унаслідок коливання таких ринкових змінних, як процентні 

ставки, обмінні курси валют та котирування цінних паперів.  
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Банк поділяє ринкові ризики на валютні, процентні та фондові.  

Валютний ризик – це ризик, пов‟язаний з існуючим або потенційним впливом на дохід, 

який виникає внаслідок несприятливих коливань обмінних курсів та вартості банківських мета-

лів. Вартість під ризиком портфелів валют і банківських металів залежить від волатильності та 

коефіцієнтів кореляції їх обмінних курсів, а також концентрації у портфелі.  

Процентний ризик – це існуючий або потенційний вплив на дохід, який виникає внаслі-

док несприятливих змін процентних ставок або змін часової структури процентних активів та 

зобов‟язань.  

Фондовий ризик – це ризик, пов‟язаний з існуючим або потенційним впливом на дохід, 

що виникає внаслідок несприятливих коливань котирувань цінних паперів у торговому портфелі 

Банку та портфелі на продаж.  

Для оцінки ринкових ризиків Банк використовує моделі Value at Risk, аналіз чутливості 

та інші економіко-математичні моделі. Припущення, які покладені в основу цих моделей, пос-

тійно переглядаються та проходять бек-тестування, тобто порівняння розрахункових даних з фа-

ктичними.  

Окрім того, банк оцінює зміну вартості своїх ризикових позицій за стрес-сценаріями, які 

передбачають надзвичайні зміни ринкових факторів.  

 

Ризик ліквідності  

 

Ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який ви-

никає через неспроможність Банку виконати свої зобов‟язання у належні строки, не зазнавши 

при цьому неприйнятних втрат.  

З метою оцінки та управління ризиком ліквідності Комітет з управління активами та па-

сивами регулярно розглядає підготовлений департаментом з управління фінансовими ризиками 

прогноз грошових потоків на інтервалі до 1 року (з щомісячною деталізацією) на основі плано-

вих або найбільш ймовірних сценаріїв розвитку тих чи інших аспектів діяльності Банку. Рішен-

ня, прийняті на основі аналізу такої інформації, формують тактику та стратегію Банку з управ-

ління ліквідністю.  

Використання екстремальних припущень при розрахунку грошових потоків розглядаєть-

ся як аналіз чутливості або стрес-тест ліквідності. 

 

Операційний ризик 

 

Операційний ризик – це ризик збитку внаслідок відмови систем, помилок персоналу, ша-

храйства чи зовнішніх подій. У разі перебоїв в системі внутрішнього контролю операційний ри-

зик може мати правові чи регулятивні наслідки або призвести до фінансових збитків. На відміну 

від інших банківських ризиків операційний ризик, як правило, не включається до кінцевої варто-

сті фінансових послуг Банку, проте постійно присутній у щоденній корпоративній активності, 

завдяки чому є важливою складовою процесу ризик-менеджменту. 

Банк не може розраховувати на усунення усіх операційних ризиків, проте може управля-

ти цими ризиками за допомогою систем контролю, а також моніторингу потенційних ризиків та 

відповідного реагування на них. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов‟язків, 

доступу, повноважень та процедур звірки, навчання персоналу та процедур здійснення оцінок, 

включаючи проведення внутрішнього аудиту.  

Оскільки застосування статистичних моделей в операційному ризик-менеджменті є об-

меженим, Банк для кількісної оцінки ризику використовує результати аналізу, оцінки та моніто-

рингу видів операційних втрат. З цією метою Банк відстежує внутрішні дані щодо збитків, роз-

поділяючи їх за видами на основі об‟єктивних критеріїв. Внутрішні дані Банку щодо збитків 

охоплюють всі істотні види діяльності та фактичні втрати, які пов‟язані з основними операцій-

ними підсистемами. 
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Ризик репутації 

 

Ризик репутації – це ризик, що виникає через негативне сприйняття іміджу Банку клієн-

тами, контрагентами, акціонерами або органами нагляду. Він впливає на спроможність Банку 

встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існую-

чі. Реалізація ризику репутації призводить до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази. 

Система управління ризиком репутації ПАТ «Кредитпромбанк» передбачає:  

– дотримання внутрішніх нормативних актів щодо внутрішнього контролю операцій, 

які мають ознаки сумнівних;  

– процедури контролю за ризиком репутації, а також пов‟язаними з ним ризиками: 

юридичним, операційним та концентрації;  

– ідентифікацію клієнтів за принципом «Знай свого клієнта»; 

– постійний фінансовий моніторинг клієнтських операцій в межах заходів щодо запо-

бігання відмиванню грошей;  

– звітність перед регулюючими органами.  

 

Географічний ризик 

 

Географічний ризик, як правило, розглядається у контексті кредитного ризику. Він поді-

ляється на регіональний ризик та ризик країни місцезнаходження контрагента. Регіональний ри-

зик визначається специфікою певного адміністративного або географічного району, який харак-

теризується умовами, що відрізняють його від інших. Відмінності можуть стосуватися кліматич-

них, національних, політичних, законодавчих та інших особливостей, що впливають на стан та 

поведінку контрагента. У свою чергу, ризик країни місцезнаходження контрагента є більш вузь-

ким поняттям, яке супроводжує проведення активних операцій з іноземними клієнтами й органі-

заціями та обумовлений дією факторів, що характерні для країни їх резидентності. 

З метою управління географічним ризиком Банк встановлює та контролює ліміти на краї-

ни. 

Детальна інформація про кредитний, ринковий ризики, ризик ліквідності, операційний та 

географічний ризики наведена, відповідно, у Примітці 32. 

 

Інформація про участь Банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 

  

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року ПАТ «Кредитпромбанк» є учасником Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб на підставі свідоцтва учасника Фонду від 06.06.2002 № 80. 

Розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки, складає                   

150 тис. грн. 

 

Платоспроможність Банку 

 

Виконуючи вимоги Національного банку України, Банк протягом року підтримував 

обов‟язкові економічні нормативи в межах, що регламентуються «Інструкцією про порядок ре-

гулювання діяльності банків». У 2010 році Банк не мав порушень жодного з встановлених нор-

мативів платоспроможності. Станом на 01.01.2011 основні показники платоспроможності Банку, 

розраховані за даними баланса з урахуванням річних коригуючих проводок, склали: 

показник адекватності регулятивного капіталу – 21,04% (при нормативі не нижче 10%); 

показник адекватності основного капіталу – 14,79% (при нормативі не нижче 9%). 

 

Припинення окремих видів банківських операцій 

 

У звітному періоді припинення окремих видів банківських операцій не відбувалося. 
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Обмеження щодо володіння активами 

 

Обмеження щодо володіння активами розкрито в Примітці 34 «Потенційні зобов‟язання 

Банку». 

 

Управління Банком 

 

Ризики, притаманні діяльності ПАТ «Кредитпромбанк», вимагають забезпечення функці-

онування належного й ефективного корпоративного управління у Банку. Суворе дотримання 

принципів корпоративного управління є однією зі складових постійного та успішного вдоскона-

лення діяльності Банку, підвищення довіри акціонерів, інвесторів, клієнтів і вкладників до уста-

нови. У зв‟язку з цим Банк удосконалює корпоративне управління відповідно до принципів, що 

забезпечують: 

 реалізацію і забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів; 

 рівне ставлення до всіх акціонерів; 

 здійснення Наглядовою Радою передбачених Статутом функцій з управління діяльні-

стю Банку, зокрема ефективного контролю за діяльністю Правління; 

 можливість Правління розумно і сумлінно здійснювати ефективне керівництво пото-

чною діяльністю Банку, а також підзвітність Правління Наглядовій Раді і акціонерам; 

 своєчасне розкриття повної і достовірної інформації про Банк, зокрема про його фі-

нансовий стан, економічні показники, структуру власності й управління, істотні корпоративні 

події; 

 активну співпрацю Банку з інвесторами, кредиторами, іншими зацікавленими особа-

ми для підвищення вартості акцій та інших цінних паперів Банку, поліпшення рейтингів Банку; 

 дотримання норм чинного законодавства; 

 ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. 

Протягом 2010 року Банк послідовно використовував у своїй діяльності власну практику 

корпоративного управління, дотримуючись Принципів корпоративного управління України, ке-

рувався рекомендаціями ОЕСР та Базельського Комітету з банківського нагляду. Підтверджен-

ням цьому є постійна увага Наглядової Ради Банку до питань корпоративного управління, стра-

тегічного планування, внутрішнього контролю та управління ризиками. 

 

Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку, Наглядова Рада Банку та 

Правління Банку. Органом контролю Банку є Ревізійна комісія Банку та управління внутрішньо-

го аудиту Банку. 

 

Вказані органи управління та контролю Банку складають єдину систему, через яку акціо-

нери Банку регулюють та контролюють його діяльністьу. 

 

Система управління Банку діє за принципом підпорядкованості нижчих органів управ-

ління вищим органам управління. 

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку. У роботі Зага-

льних зборів акціонерів Банку мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості 

та класу акцій, власниками яких вони є. 

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень 

щодо: 

 визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконан-

ня;  

 внесення змін та доповнень до Статуту Банку;  

 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

 прийняття рішення про зміну типу товариства;  

 прийняття рішення про розміщення акцій;  
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 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;  

 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;  

 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  

 затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну 

комісію Банку, інших документів, що стосуються повноважень Загальних зборів, а також вне-

сення змін до них;  

 затвердження річного звіту Банку;  

 розподіл прибутку Банку;  

 прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;  

 прийняття рішення про форму існування акцій;  

 затвердження розміру річних дивідендів;  

 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;  

 обрання Голови та інших членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру та умов їх 

винагороди за затвердженим кошторисом;  

 прийняття рішення про припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової 

Ради;  

 обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припи-

нення їх повноважень;  

 затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;  

 прийняття рішення про виділ та припинення Банку (шляхом злиття, приєднання, 

поділу, перетворення), затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу 

(виділу, перетворення), передавального акта або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), 

про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, 

порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, 

і затвердження ліквідаційного балансу;  

 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, 

звіту Ревізійної комісії;  

 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банком;  

 обрання Президента Банку; 

 обрання комісії з припинення Банку;  

 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова 

вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за да-

ними останньої річної фінансової звітності Банку; 

 прийняття рішення про розміщення інших, крім акцій, цінних паперів Банку, на суму, 

що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку; 

 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 

згідно із Статутом або Положенням про Загальні збори Банку.  

 

Склад, відповідальність і функції Наглядової Ради 

 

Наглядова Рада складається з 4 осіб: 

 

- Папунідіс Костантінос - Голова Наглядової Ради  

- Сухініна Олена В‟ячеславівна – заступник Голови Наглядової Ради 

 

члени Наглядової Ради: 

 

- Містюк Олег Олександрович 

- Чумаченко Ігор Іванович. 

 

При Наглядовій Раді створений апарат – Координаційний департамент, який очолює Ко-

рпоративний секретар Банку – Журавльов Олег Сергійович.  
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Наглядова Рада представляє інтереси акціонерів Банку в перерві між проведенням Зага-

льних зборів акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регу-

лює діяльність Правління Банку. 

 

Наглядова Рада Банку: 

 

 затверджує в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання, 

пов‟язані з діяльністю Банку;  

 готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних 

зборів;  

 приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу 

акціонерів або за пропозицією Правління Банку;  

 контролює та регулює діяльність Правління Банку; 

 встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською 

діяльністю Банку; 

 затверджує стратегію розвитку Банку; 

 затверджує бізнес-плани діяльності Банку на рік, звіти Правління про виконання таких 

бізнес-планів; 

 призначає, звільняє головного бухгалтера Банку, керівників філій Банку; 

 приймає рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;  

 приймає рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, що 

не перевищує 25% вартості активів Банку;  

 приймає рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;  

 затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством;  

 приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, 

філій та представництв Банку, затвердження їх статутів і положень, призначення та звільнення 

керівників дочірніх підприємств і представництв, затвердження умов їх оплати та відповідаль-

ності; 

 обирає та відкликає (звільняє) Голову і членів Правління Банку, заступників Голови 

Правління;  

 затверджує умови цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з члена-

ми Правління Банку, встановлює розмір їх винагороди;  

 визначає розмір та умови виплати винагороди та компенсацій Голові та членам 

Ревізійної комісії Банку;  

 обирає реєстраційну комісію;  

 утворює та організовує роботу підрозділу з аудиту; 

 обирає зовнішнього аудитора Банку та визначає умови договору, що укладатиметься з 

ним, встановлює розмір оплати його послуг;  

 розробляє механізмистабілізації фінансового стану Банку;  

 виносить на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо розміру та способу зміни ста-

тутного капіталу Банку; 

 створює у своєму складі постійні або тимчасові комітети з числа членів Наглядової Ра-

ди й надає таким комітетам повноваження шляхом визначення їх у положенні про відповідний 

тимчасовий чи постійний комітет, яке затверджується Наглядовою Радою; 

 визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-

рядку та строків виплати дивідендів;  

  визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про прове-

дення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 

 вирішує питання про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших 

об‟єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 
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 погоджує правочини, що вчиняються Банком на суму, що перевищує 25% капіталу Бан-

ку, а також зміни умов таких правочинів; приймає рішення про вчинення значного правочину, 

якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.  

Рішення Наглядовою Радою приймається за поданням Правління Банку, яке приймається 

відповідно до висновків створених з метою управління ризиками у Банку підрозділів та постійно 

діючих комітетів (органів управління фінансовими ризиками);  

 визначає ймовірність визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов‟язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій, 

приймає рішення щодо покриття збитків Банку;  

 приймає рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

 приймає рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

 надсилає інформацію акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) 

10 і більше відсотків простих акцій Банку;  

 встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською 

діяльністю Банку; розглядає документально оформлені результати перевірок діяльності Банку 

Ревізійною комісією та вживає відповідні заходи;  

 затверджує річний план перевірок, що здійснюються підрозділом внутрішнього аудиту, 

розглядає звіти про перевірки, проведені підрозділом внутрішнього аудиту; 

 приймає рішення про створення апарату Наглядової Ради як структурного підрозділу 

Банку; 

 приймає рішення про обрання (заміну) біржі, до лістингу якої будуть включені акції 

Банку, та затверджує умови договору, що укладатиметься з біржею, встановлення розміру опла-

ти її послуг; 

 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради 

згідно із законом або Статутом Банку; 

 зміна компетенції Наглядової Ради відбувається шляхом внесення змін до Статуту, а у 

разі затвердження Положення про Наглядову Раду – також і до Положення про Наглядову Раду.  

 

Наглядовою Радою створені комітети: 

 

- Комітет з аудиту; 

- Номінаційний комітет. 

 

Основні функції Правління Банку 

 
Правління Банку є виконавчим органом Банку, що здійснює управління поточною діяль-

ністю Банку, формує фонди, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність 

за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, 

рішеннями Загальних зборів та Наглядової Ради Банку. 

 

Правління складається з 6 осіб 

 

Леонідов Віктор Дмитрович – Голова Правління 

 

Члени Правління: 

Голосенін Ігор Олександрович - заступник Голови Правління 

Лесніков Роман Олександрович - заступник Голови Правління 

Метейко Микола Іванович  - заступник Голови Правління-фінансовий  

                                                              директор 

Хільчевський Анатолій Іванович - заступник Голови Правління-операційний  

                                                              директор 
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Ткачук Олег Євгенович  - керуючий Волинською філією  

 

У межах своєї компетенції Правління Банку діє від імені Банку й підзвітне Загальним 

зборам та Наглядовій Раді Банку. 

 

Правління Банку, зокрема: 

 

 вирішує питання поточного керівництва роботи Банку та його підрозділів; 

 організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради Банку; 

 розглядає питання результатів комерційної, у тому числі зовнішньоекономічної діяль-

ності Банку, затвердження бізнес-плану; 

 затверджує кошторис витрат на утримання персоналу Банку, встановлює форми оплати 

праці працівників Банку, визначає розміри заробітної плати, надбавок до неї та доплат; 

 затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку щодо встановлення 

внутрішнього порядку діяльності Банку, підготовки та обігу документів, взаємовідношень з 

клієнтами тощо, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради Бан-

ку; 

 визначає організаційну структуру Банку; 

 приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації відділень Банку, затвер-

дження положень про них; 

 затверджує штатний розпис Банку, філій, відділень, представництв; 

 аналізує результати діяльності Банку; 

 забезпечує таємницю ведення банківських операцій; 

 забезпечує надійне зберігання наявної грошової маси Банку; 

 визначає принципи кредитної, облікової, інвестиційної, тарифної та інших політик Бан-

ку; 

 призначає членів кредитно-інвестиційного, фінансового, технологічного, комітетів, 

комітету з управління активами та пасивами та інших комітетів Банку; 

 створює систему управління ризиками та забезпечення її ефективного функціонування; 

 приймає рішення про списання з балансу безнадійної та/або неможливою для стягнення 

заборгованості; 

 виконує рішення Наглядової Ради щодо скликання і забезпечення проведення Загаль-

них зборів; 

 розробляє проекти бізнес-планів діяльності Банку на рік, проекти інших програм фінан-

сово-господарської діяльності Банку та подає їх на затвердження Наглядовій Раді; 

 забезпечує формування фондів, необхідних для здійснення статутної діяльності Банку; 

 затверджує плани діяльності філій, представництв Банку, здійснює контроль за вико-

нанням цих планів; 

 визначає чисельність працівників Банку, форму й систему оплати їх праці; 

 готує і подає на затвердження Наглядовій Раді пропозиції щодо кандидатур для призна-

чення на посади керівників дочірніх підприємств Банку, філій і представництв Банку, а також 

пропозиції щодо звільнення таких керівників із зазначених посад; 

 готує і подає на затвердження Наглядовій Раді пропозиції щодо умов оплати праці 

керівника дочірнього підприємства Банку, керуючого філією Банку, керівника представництва 

Банку; 

 призначає першого заступника, заступника керуючого філією, головного бухгалтера 

філії, першого заступника, заступника керівника представництва Банку, а також звільняє цих 

працівників із зазначених посад; 

 контролює дотримання вимог чинного законодавства всіма структурними підрозділами 

Банку, філіями та представництвами Банку; 

 створює для вирішення особливо важливих та складних питань кредитної, тарифної, 

операційної діяльності, управління активами та пасивами, забезпечення захисту Банку від 

збитків, які можуть виникнути внаслідок ринкових ризиків, тимчасові або постійно діючі коміте-
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ти з числа найбільш компетентних працівників Банку й надає таким комітетам повноваження 

приймати рішення з цих питань. Такі повноваження надаються шляхом затвердження Правлін-

ням Банку положення про відповідний тимчасовий чи постійно діючий комітет або шляхом 

прийняття окремого рішення про це. При цьому Правління Банку не втрачає права приймати рі-

шення з тих питань поточної діяльності Банку, повноваження приймати рішення з яких надано 

також тимчасовим або постійно діючим комітетам Банку. Персональний склад тимчасових або 

постійно діючих комітетів Банку затверджується Правлінням Банку за поданням Голови Прав-

ління Банку. Правління Банку затверджує також положення про тимчасові та постійно діючі ко-

мітети, які створюються у філіях Банку, та положення про тимчасові та постійно діючі комісії, 

які створюються у відділеннях Банку. Персональний склад тимчасових та постійно діючих 

комітетів, які створюються у філіях Банку, затверджується наказом керуючого філією Банку. Пе-

рсональний склад тимчасових та постійно діючих комісій, які створюються у відділеннях Банку, 

що знаходяться на балансі Банку, затверджується наказом Голови Правління Банку чи особи, яка 

виконує обов‟язки Голови Правління Банку, а у відділеннях Банку, що знаходяться на балансі 

філії Банку – наказом керуючого відповідною філією Банку; 

 розробляє проект стратегії розвитку Банку; 

 розглядає звіти і оцінює результати діяльності керівників видів бізнесу, керівників 

тимчасових або постійно діючих комітетів; 

 розробляє пропозиції для Загальних зборів акціонерів щодо розподілу прибутку Банку; 

 вирішує питання організації і вдосконалення роботи членів Правління Банку, керівників 

структурних підрозділів центрального офісу Банку, керівників філій, представництв і відділень 

Банку; 

 затверджує системи мотивації персоналу, компенсацій та соціальних програм; вдоско-

налення трудових відносин у Банку; 

 приймає рішення з розробки та впровадження нових інформаційних технологій, спря-

мованих на підвищення якості обслуговування клієнтів Банку; 

 надає пропозиції Загальним зборам про внесення змін до Статуту; 

 затверджує перелік відомостей, які складають комерційну таємницю Банку; 

 затверджує знаки для товарів і послуг Банку; 

 вирішує інші питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції Загаль-

них зборів або Наглядової Ради Банку. 

 

У Банку створені і протягом звітного періоду працювали комітети Правління: 

 

- Комітет з управління активами і пасивами; 

- Кредитно-інвестиційний комітет; 

- Фінансовий комітет; 

- Комітет з розвитку бізнесу; 

- Комітет з методології; 

- Технологічний комітет; 

- Комітет ранніх сигналів. 

У своїй діяльності керівні органи Банку керуються: 

 

- чинним законодавством України; 

- керівними документами Національного банку України; 

- Статутом ПАТ «Кредитпромбанк»; 

- Положенням про Загальні збори акціонерів; 

- Положенням про Ревізійну комісію; 

- Положенням про Наглядову Раду; 

- Положенням про Правління; 

- Положеннями про комітети; 

- Кодексом корпоративного управління, іншими внутрішніми нормативними документа-

ми. 
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Примітка 1. Облікова політика 

  

1.1. Загальна інформація про діяльність Банку 

 

Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» (далі – Банк) спершу було засновано 

під назвою «Інкомбанк Україна» та зареєстровано Національним банком України 20 травня 

1997 року. У зв‟язку зі змінами в структурі власності Банку, 14 вересня 1999 року Банк змінив 

свою назву на ВАТ «Кредитпромбанк», а згідно з вимогами законодавства – на ПАТ «Кредит-

промбанк». 

Предметом діяльності Банку є надання юридичним і фізичним особам (резидентам та не-

резидентам України) банківських та інших послуг, не заборонених для надання банками зако-

нодавством України, здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавст-

вом України для банків. 

Банк при здійсненні банківської діяльності керується чинним законодавством України, 

зокрема Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», 

«Про цінні папери і фондову біржу», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, у тому числі нор-

мативно-правовими актами Національного банку України. 

Банк при здійсненні функцій керується внутрішніми нормативними актами: Статутом, 

Положенням про діяльність Наглядової Ради Банку, Положенням про діяльність Ревізійної ко-

місії Банку, Положенням про роботу Правління Банку, іншими внутрішніми документами, що 

регламентують здійснення бінківських операцій Банку. 

Протягом 13-ти років роботи на фінансовому ринку України Банк зарекомендував себе 

універсальною банківською установою, що надає клієнтам увесь спектр якісних банківських 

послуг європейського рівня, і має для цього усі необхідні ліцензії та дозволи, а саме: 

1. Банківську ліцензію №174, видану Національним банком України 01 квітня 2010 р. 

Термін дії необмежений. 

2. Письмовий дозвіл №174-3, виданий Національним банком України 01 квітня 2010 р. 

на право здійснення всіх операцій, визначених пунктами 1– 4 частини другої та час-

тиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», за 

винятком операцій з випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та ін-

шої грошової лотереї. Термін дії необмежений. 

3. Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АБ №520 558 

від 08 квітня 2010 р. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: 

діяльності з випуску та обігу цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цін-

них паперів, діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Те-

рмін дії до 11 травня 2011 року. 

4. Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АБ №534 279 

від 20 липня 2010 р. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: 

діяльності з управління цінними паперами. Термін дії з 20 липня 2010 року до 20 ли-

пня 2015 року. 

 

Ліцензії дають Банку право проводити банківські операції, включаючи валютні операції, 

та обслуговувати рахунки бюджетних установ. 

Банк є членом Української міжбанківської валютної біржі, Першої фондової торговель-

ної системи, Українського кредитно-банківського союзу, афілійованим членом міжнародної 

платіжної системи MasterCard International, принциповим членом міжнародної платіжної систе-

ми Visa International, дійсним членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T., Української 

міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА», асоціації «Українські фондові тор-

говці», Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, учасником Фонду гарантування вкла-

дів фізичних осіб. 

Протягом звітного року Банк реалізовував політику подальшого розширення мережі 

структурних підрозділів. 
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Організаційна структура Банку побудована на чіткому розподілі повноважень між окре-

мими напрямками бізнесу та містить централізовану на рівні центрального офісу й філій функ-

цію управління в частині організації технологій, обліку, управління ризиками тощо. 

1.2. Основи облікової політики та cкладання звітності 

 

Основи оцінки, що застосовувалися під час складання фінансової звітності 

 

Фінансова звітність складена за принципом історичної вартості й скоригована для відо-

браження справедливої вартості основних засобів, а саме: групи будівель, споруд та цінних па-

перів, зокрема цінних паперів у торговому портфелі та цінних паперів у портфелі Банку на про-

даж. 

Складання фінансової звітності вимагає здійснення оцінок та припущень, які впливають 

на суми, відображені у фінансовій звітності (Примітка 3). Зазначені оцінки ґрунтуються на ін-

формації, наявній на дату складання фінансової звітності, тому фактичні результати можуть не-

значною мірою відрізнятися від зазначених оцінок. 

При відображенні фінансових інструментів Банк використовує такі методи їх оцінки: за 

справедливою вартістю, за амортизованою вартістю, історичною вартістю (собівартістю), та не 

фінансових: за справедливою вартістю чи історичною вартістю (собівартістю) з урахуванням 

суми накопиченого зносу. 

Для фінансових інструментів, що вільно обертаються на активному ринку, справедливу 

вартість Банк визначає на основі: 

- біржових ринкових котирувань або цін дилерів (ціна покупця за довгою позицією та 

ціна продавця за короткою позицією) без вирахування витрат на здійснення опера-

цій; 

- ціни попиту чи пропозиції фінансових інструментів, а також розрахункової справед-

ливої вартості, що визначається за даними інформаційно-аналітичних систем, диле-

рів ринку чи інших джерел. 

У разі відсутності поточних котирувань на активному ринку Банк застосовує таку інфо-

рмацію: 

- останнє котирування (ціну попиту чи пропозиції) за даними зовнішніх незалежних 

джерел, якщо з моменту її визначення не сталося значних змін економічних умов; 

- фактична ціна угоди, яка виконана на стандартних умовах, якщо з моменту її здійс-

нення не відбулися суттєві зміни економічних умов. 

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інфо-

рмація про ринкові ціни (котирування) із зовнішніх джерел, використовуються інші методи оці-

нки (чистої дисконтованої вартості, порівняння з аналогічними фінансовими інструментами, 

стосовно яких існує інформація про ринкові ціни, моделі опціонного ціноутворення та інші від-

повідні методи оцінки). 

Амортизована вартість фінансового активу та фінансового зобов‟язання розраховується 

Банком шляхом вирахування із вартості активу, чи зобов‟язання при первинному визнанні сум 

будь- яких понесених (отриманих) виплат, що скоригована на величину накопиченої амортиза-

ційної різниці між первинно визнаною і фактично отриманою (виплаченою) за фінансовим ін-

струментом сумою, а також на величину визнаної суми резерву за знеціненими активами. Амор-

тизація цієї різниці виконується Банком з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Процентний дохід включає амортизацію відкладених доходів чи витрат за угодою при первин-

ному визнанні фінансового активу, чи зобов‟язання, амортизацію премій чи дисконтів, розрахо-

ваних за ефективною ставкою процента. 

Оцінка за собівартістю застосовується Банком лише щодо відношення до інвестицій в 

акції підприємств та інших пайових інструментів з нефіксованим прибутком, які не мають рин-

кових котирувань і справедлива вартість яких не може бути визначена достовірно. 
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Зменшення та відновлення корисності фінансових активів 

Банк створює резерви під можливе зменшення корисності для всіх категорій фінансових 

активів, за винятком тих, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток чи зби-

ток. 

Фінансовий актив вважається Банком таким, що втратив корисність, а збитки від втрати 

корисності виникають у Банку лише тоді, коли існують об‟єктивні ознаки зменшення кориснос-

ті в результаті однієї або декількох подій, що мали місце після первинного визнання та можуть 

бути достовірно оцінені («випадок виникнення збитків»), і такий випадок або випадки виник-

нення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки чи групу фінансових активів, 

який може бути достовірно визначений. 

Об‟єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник 

або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів у кредитора чи емітента, в 

тому числі пов‟язані зі змінами стану національної економіки, порушують зобов‟язання зі спла-

ти процентів чи основної суми боргу (крім технічних затримок терміном до 90 днів), наявність 

інформації про можливість настання банкрутства чи фінансової реорганізації, наявність інфор-

мації про порушення кредитором чи емітентом умов угод за аналогічними фінансовим активами 

та неможливість вільно реалізувати наявне забезпечення, якщо таке існує, зниженням його вар-

тості в результаті негативних змін ринкових умов, а також на підставі даних спостережуваної 

ринкової інформації, зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, які можна достовірно 

оцінити, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що коре-

люють зі збитками по активах. Фінансовий актив вважається простроченим у тому разі, якщо 

друга сторона угоди не виконала платіж у встановлений договором строк. 

Якщо в наступних періодах корисність фінансового активу збільшується, то Банк відно-

влює вартість активу шляхом зменшення сформованого резерву через прибутки та збитки. 

Фінансові активи, погашення яких є неможливим, списуються за рахунок сформованого 

резерву під знецінення. В подальшому робота щодо погашення продовжується до моменту мак-

симально можливого повернення коштів, які визнаються як дохід в дату їх надходження. 

 

Стандарти, на яких базуються основні принципи обліку 

 

Облікова політика Банку ґрунтується на принципах, визначених у Положенні про органі-

зацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, які прийняті Націо-

нальним банком України, та Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку України.  

 

Функціональна валюта обліку та валюта подання звітності 

 

Фінансова звітність представлена у гривнях, що є функціональною валютою, в якій ве-

деться облік Банку та валютою представлення фінансової звітності Банку. 

 

Статті звітності, щодо яких облікова політика не застосовувалася відповідно до 

МСФЗ 

 

Основні відмінності облікової політики Банку спричинені відмінностями між чинними 

законодавчими вимогами та Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ»), голо-

вними серед яких є такі: 

– МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» в частині оцінки справедливої 

вартості фінансових активів, визнання зменшення корисності фінансових активів (розходження 

в методиках розрахунку та оцінки фінансових активів на предмет зменшення корисності); 

– МСФЗ 9 «Фінансові інструменти (перша частина)» про введення нових вимог щодо 

класифікації і оцінки фінансових активів.  

 

Принципи облікової політики за окремими фінансовими активами та зобов’язаннями ви-

кладено далі у цій примітці. 
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1.3. Первісне визнання та припинення визнання фінансових інструментів 

 

Визнання та припинення визнання на дату розрахунку 

 

Придбання або продаж фінансових активів та зобов‟язань визнаються на балансі або 

припиняють визнаватися на балансі на дату розрахунків, тобто на дату, коли актив або зо-

бов‟язання будуть передані Банку (визнання інструменту), або з якого актив або зобов‟язання 

передаються Банком (припинення визнання інструменту). 

При визнанні активів на дату розрахунку Банк: 

- визнає активи в день їх надходження (передання) до Банку; 

- призупиняє визнання активу і визнає прибутки та збитки від його вибуття у день йо-

го відчуження (поставки) Банком. 

Банк визнає зміни справедливої вартості фінансового активу, що належить до отримання 

в період між датою укладання угоди і датою розрахунків (лише за активами, що обліковуються 

за справедливою вартістю). Результати переоцінки визнаються на статтях прибутків та збитків 

або капіталу залежно від їх класифікації. 

 

Визнання фінансових активів 

 

Фінансові активи Банку класифікуються відповідно як: кредити і дебіторська заборгова-

ність, фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибуток або 

збиток, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для продажу. 

При первісному визнанні фінансові активи (у разі, якщо інвестиції не класифікуються як 

фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибуток або зби-

ток) оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат, безпосередньо пов‟язаних 

зі здійсненням операції. Після первісного визнання фінансових активів в обліку, Банк надає їм 

відповідну категорію і, якщо це можливо і доцільно, наприкінці кожного фінансового року ана-

лізує ці активи на предмет перегляду наданої їм категорії. Різні види активів на дату звітності 

визнаються за справедливою вартістю, амортизованою собівартістю, історичною вартістю з 

урахуванням зменшення корисності. 

 

Визнання фінансових зобов’язань 

 

Фінансові зобов‟язання включають суми заборгованості перед НБУ, кредитними устано-

вами, клієнтами та випущені боргові цінні папери. Фінансові зобов‟язання первісно визнаються 

за справедливою вартістю отриманих коштів за вирахуванням витрат, безпосередньо пов‟язаних 

з операцією. Після первісного визнання фінансові зобов‟язання відображаються за амортизова-

ною вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.  

Банк створює окремий вид зобов‟язань щодо оплати невикористаних відпусток на основі 

проведеного розрахунку, що найбільш достовірно оцінює витрати Банку на дату звітності щодо 

майбутніх виплат працівникам. Величина фактично сформованого забезпечення оплати невико-

ристаних відпусток наведена в примітці 20 «Інші зобов‟язання». Інших видів зобов‟язань щодо 

виплат працівникам (винагороди, премії, заохочення, вихідні допомоги тощо), в тому числі про-

відному управлінському персоналу, Банк не створює. 

 

Резерви за зобов’язаннями 

 

Резерви за зобов‟язаннями визнаються, якщо внаслідок певної дії в минулому Банк має 

юридичні або добровільно взяті на себе зобов‟язання, для врегулювання яких з великим ступе-

нем ймовірності буде потрібен відплив ресурсів, що втілюють у собі майбутні економічні виго-

ди, і які можна оцінити з достатнім ступенем надійності. 

 

Зобов’язання з пенсійних та інших видів виплат  

 



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                                        Річна фінансова звітність за 2010 рік 

45 

Банк не має додаткових програм пенсійного забезпечення, крім участі в державній пен-

сійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як 

відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці витрати у звіті про фінансові результа-

ти відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, Банк не має про-

грам додаткових виплат при виході на пенсію або інших суттєвих компенсаційних програм, які 

потребували б додаткових нарахувань. 

 

Визнання прибутків/ збитків першого дня 

 

При первинному визнанні фінансового активу чи фінансового зобов‟язання, Банк визнає 

прибуток чи збиток між ціною угоди та справедливою вартістю. При визначенні справедливої 

вартості Банком використовуються як загальні підходи визначення справедливої вартості (ви-

кладено вище), так і внутрішні дані (ціна інших наявних поточних угод на аналогічні інструме-

нти). 

 

Припинення визнання фінансових активів 

 

Визнання фінансового активу (або його частини чи частини групи аналогічних фінансо-

вих активів) припиняється в порядку: 

- закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

- передання Банком належних йому прав на отримання грошових надходжень від та-

кого активу, або збереження Банком права на отримання грошових надходжень від 

такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов‟язання виплатити їх у повному 

обсязі третій особі без суттєвих затримок; 

- якщо Банк: або передав практично всі ризики та вигоди, пов‟язані з ним, або ані пе-

редав, ані зберіг за собою практично всі ризики та вигоди, пов‟язані з ним, але при 

цьому передав контроль над активом. 

У разі, якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при 

цьому не передав і не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов‟язаних з активом, а також не 

передав контроль над активом, то такий актив продовжує відображатись в обліку в межах пода-

льшої участі Банку в цьому активі. Подальша участь Банку в активі, що має форму гарантії за 

переданим активом, оцінюється за меншим із значень: первісною балансовою вартістю активу 

або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред‟явлена до сплати. 

 

Припинення визнання фінансових зобов’язань 

 

Визнання фінансового зобов‟язання припиняється в разі погашення, анулювання або за-

кінчення строку погашення відповідного зобов‟язання. 

При зміні одного наявного фінансового зобов‟язання, перед тим же кредитором на сут-

тєво відмінних умовах, або у разі внесення суттєвих змін до умов наявного зобов‟язання ви-

знання первісного зобов‟язання припиняється, а нове зобов‟язання відображається в обліку з 

визнанням різниці в балансовій вартості зобов‟язань у звіті про фінансові результати. 

 

Умовні активи та зобов’язання 

 

Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли є майже 

повна впевненість (більше 95%) в надходженні економічних вигід до Банку. Розкриття інфор-

мації за умовними активами, що не відображаються у фінансовій звітності, надається якщо іс-

нує ймовірність (більше 50, але менше 95%) в надходженні економічних вигід до Банку.  

Умовні зобов‟язання не відображаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує 

ймовірність (більше 50%) відпливу ресурсів для виконання таких зобов‟язань і суму зобов‟язань 

можна достовірно оцінити. Розкриття інформації за умовними зобов‟язаннями, що не відобра-

жаються у фінансовій звітності, надається, якщо існує незначна (більше 5% але менше 50%) 

ймовірність відпливу ресурсів.  
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1.4. Операції РЕПО 
 

Цінні папери, придбані за угодами наступного продажу («зворотного репо»), відобража-

ються як заборгованість банків або кредити, надані клієнтам. 

Будь-які пов‟язані доходи чи витрати, які виникають в результаті цінових спредів за цін-

ними паперами, визнаються як відсотки й нараховуються протягом строку дії договорів «репо» 

за методом ефективної ставки відсотка (рядок 3 «Процентні доходи за кредитами та заборгова-

ністю клієнтів» Примітки 24 «Процентні доходи та витрати). 

 

1.5. Цінні папери у торговому портфелі  

 

До цієї категорії Банк відносить торгові цінні папери, що обліковуються за справедли-

вою вартістю з визнання результатів переоцінки через прибутки / збитки.  

Фінансові активи класифікуються як наявні для торгівлі, якщо вони були придбані Бан-

ком з метою продажу в короткостроковій перспективі і є частиною портфеля фінансових ін-

струментів, які управляються на сукупній основі і наявні угоди з якими свідчать про фактично 

отриманий прибуток.  

Первісно та в подальшому ця категорія фінансових активів оцінюється за справедливою 

вартістю, з визнанням результатів зміни справедливої вартості у звіті про фінансові результати, 

в сумі чистого результату операції, у періоді, коли вони сталися та визнаються та в статтях Звіту 

про фінансові результати «Прибутки/збитки, які виникають під час первісного визнання фінан-

сових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова» та «Результат від пе-

реоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, з ви-

знанням результату переоцінки у фінансових результатах».  

Фінансові активи цієї категорії не переглядаються на зменшення корисності.  

Процентні доходи за фінансовими активами цієї категорії розраховуються з використан-

ням методу ефективної ставки відсотка. 

Результати від торгівлі цінними паперами розкриваються в статті Звіту про фінансові ре-

зультати «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку», 

процентний дохід – в рядку 5 «Процентні доходи за торговими цінними паперами» Примітки 21 

«Процентні доходи та витрати», дохід у вигляді дивідендів – в рядку 1 «Дивіденди» Примітки 

23 «Інші операційні доходи».  

Станом на кінець звітного року в Банку відсутні торгові цінні папери, які є об‟єктом опе-

рацій репо. 

 

1.6. Кредити та дебіторська заборгованість 

 

Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими 

або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укла-

даються з метою негайного або короткострокового перепродажу, і вони не класифікуються як 

торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, доступні для продажу.  

Кредити і дебіторська заборгованість відображаються, починаючи з моменту видачі 

грошових коштів кредиторам. Кредити та дебіторська заборгованість первинно визнаються за 

справедливою вартістю плюс понесені (сплачені) витрати за угодою (тобто за справедливою ва-

ртістю виплаченого чи отриманого покриття). При наявності активного ринку, справедлива вар-

тість кредитів та дебіторської заборгованості оцінюється як поточна вартість всіх майбутніх на-

дходжень (виплат) грошових потоків, що дисконтовані з використанням переважаючої ринкової 

ставки відсотка для аналогічних інструментів. За відсутності активного ринку справедлива вар-

тість кредитів та дебіторської заборгованості визначається шляхом застосування інших методів 

оцінки (ринкова ціна визначається як сума загальновідомої ринкової ставки (наприклад, ставки 

LIBOR, EURIBOR, KievPrime) плюс стандартна маржа, встановлена колегіальним органом Бан-

ку. 

Кредити, видані за процентними ставками, що відрізняються від ринкових процентних 

ставок, оцінюються на дату видачі за справедливою вартістю, яка представляє собою майбутні 

процентні платежі і платежі за основним боргом, які дисконтовані з врахуванням ринкових ста-
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вок для аналогічних кредитів. Різниця між справедливою і номінальною вартістю кредиту відо-

бражається в звіті про фінансові результати у статті «Прибутки / збитки, які виникають під час 

первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж рин-

кова». 

У подальшому балансова вартість цих кредитів коригується з врахуванням амортизації, і 

відповідний дохід відображається в звіті про фінансові результати з використанням методу ефе-

ктивної ставки процента. 

 

Процедури визнання зменшення корисності фінансових активів 

 

Банк постійно здійснює оцінку якості кредитних операцій, включаючи міжбанківські 

кредити, залишки коштів на кореспондентських рахунках та аналіз кредитної заборгованості на 

предмет зменшення корисності відповідно до внутрішніх нормативних документів та вимог по-

станови Правління Національного банку України від 06.07.2000 N279 із змінами та доповнен-

нями (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 03.08.2000 за N474/4695), та постанови 

Правління Національного банку України від 26.11.2010 N514 (зареєстрованої в Міністерстві юс-

тиції України від 15.12.2010 за N 1263/18558). 

Банк використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуа-

ціях, коли позичальник зазнає фінансових та/або юридичних труднощів, при виникненні нега-

тивних факторів щодо бізнесу позичальника, погіршення умов діяльності в галузі, негативних 

змін на ринку. Таке судження використовується Банком при створенні внутрішніх методик оці-

нки фінансового стану позичальників, зокрема, при визначенні коефіцієнтів оцінки фінансового 

стану, встановленні їх гранично допустимих значень та вагомості, розробці скорингових моде-

лей.  

Основними факторами перегляду кредиту на його знецінення є якість обслуговування 

боргу та можливість реалізації забезпечення.  

Відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 06.07.2000 N279 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 03. 08.2000 за N 474/4695, Банк формує резерв під кредитні ризики. Ство-

рення резерву під кредитні ризики – це визнання витрат для відображення реального результату 

діяльності Банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості 

кредитних операцій.  

З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та визначення чистого кредит-

ного ризику Банк здійснює аналіз кредитного портфеля. Аналіз кредитного портфеля та кла-

сифікація кредитних операцій (валового кредитного ризику) здійснюється за такими кри-

теріями:  

 оцінка фінансового стану позичальника (контрагента Банку);  

 стан обслуговування позичальником (контрагентом Банку) кредитної заборгованості за 

основним боргом та процентами (комісіями та іншими платежами із обслуговування 

боргу) за ним у розрізі кожної окремої заборгованості позичальника та спроможність 

надалі обслуговувати цей борг. 

При здійсненні класифікації кредитного портфеля за ступенем ризику визначається кате-

горія кредитних операцій. 

На підставі класифікації валового кредитного ризику та враховуючи прийняте забезпе-

чення, Банк визначає чистий кредитний ризик за заборгованістю за кожною кредитною опе-

рацією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування.  

Банк створює та формує резерв на повний розмір чистого кредитного ризику за основ-

ним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних 

операцій у національній та іноземних валютах. Розрахована сума резерву є показником, що ха-

рактеризує зниження корисності фінансового активу. 
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За кредитами, класифікованими як "безнадійні", Банк формує резерв на всю суму боргу 

за кредитом незалежно від наявності забезпечення за кредитною операцією. Безнадійна забор-

гованість (в тому числі й за нарахованими, але не отриманими доходами) списується за рахунок 

сформованого резерву відповідно до рішення Правління Банку. Повернення попередньо списа-

ної за рахунок резерву безнадійної заборгованості зменшує витрати на формування відповідних 

резервів у Звіті про фінансові результати. 

При формуванні звітності Банк виділяє категорії кредитів:  

 «Поточні та незнецінені» - кредитні операції, за якими відсутня прострочена заборго-

ваність, та умови яких протягом року не були переглянуті; 

 «Кредити, умови яких протягом року були переглянут»"- кредити, які могли би бути 

простроченими або визнані знеціненими, якби умови договору за ними не були пе-

реглянуті; 

 «Прострочені, але незнецінені» - кредити, за якими заборгованість визнана  простро-

ченою до 90 днів, але резерв за ними не сформований, тому що справедлива вартість 

забезпечення повністю покриває кредитний ризик ; 

 «Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі» - кредити, за якими відбулося 

зменшення корисності і сформовано резерви, і які належать до "нестандартної заборго-

ваності" та мають прострочену заборогованість (або інші ознаки знецінення). 

 

Зобов’язання кредитного характеру  

 

Під час звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії у формі акре-

дитивів, гарантій та авалів. До зобов‟язань кредитного характеру відносяться зобов‟язання з на-

дання кредитів, включаючи фінансові гарантії та акредитиви. При цьому фінансові гарантії ста-

новлять собою безвідкличні зобов‟язання щодо виконання платежів Банком у разі невиконання 

клієнтом їх зобов‟язань перед третіми сторонами. Зобов‟язання кредитного характеру підпада-

ють під такий же кредитний ризик, як і кредити. 

Комісії за фінансовими гарантіями визнаються в статті «Інші фінансові зобов‟язання». 

На кожну звітну дату Банк формує резерви під кредитні ризики. Під зобов‟язання кредитного 

характеру Банк створює резерви за методикою НБУ. 

 

Кредити, умови яких було переглянуто Банком (реструктуровані кредити) 

 

З метою забезпечення стабільної діяльності Банку та створення сприятливих умов для 

виконання позичальниками зобов‟язань за кредитними договорами кредитів, а також для збере-

ження та/або підтримання їх платоспроможності та відповідного зменшення кредитного ризику, 

Банк, на підставі внутрішніх нормативних документів здійснює реструктуризацію кредитів фі-

зичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а також проводить заходи щодо ор-

ганізації та контролю за такими процесами. 

Реструктуризація кредиту – зміна істотних умов кредитної операції з ознаками знецінен-

ня за домовленістю сторін (Банку та Позичальника), через укладання додаткового договору до 

чинного договору кредиту або через укладання нового договору кредиту при рефінансуванні 

наявної заборгованості, з метою зниження боргового навантаження на Позичальника та віднов-

лення його платоспроможності. 

Робота щодо реструктуризації кредитної заборгованості проводиться з позичальниками, 

які потрапили в скрутне фінансове становище внаслідок настання непередбачених обставин, що 

спричинили негативний вплив на їх здатність забезпечувати своєчасне та в повному обсязі ви-

конання своїх зобов‟язань за кредитами. 

Відповідно до внутрішніх нормативних документів Банк використовує стандартні варіа-

нти реструктуризації зобов‟язань за кредитними договорами позичальників (зміна кінцевої дати 

погашення кредиту, відстрочення погашення періодичних платежів за основною сумою боргу 

та/ або за нарахованими доходами (процентами, комісіями) за кредитною операцією, зміна іно-
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земної валюти кредитування на національну, рефінансування, зменшення розміру процентної 

ставки/комісії за кредитом (тимчасово, або на постійній основі) або зменшення розмі-

ру/незастосування штрафних санкцій, передбачених договором кредиту тощо). 

З метою забезпечення ефективності управління кредитним портфелем та мінімізації ри-

зику несвоєчасного повернення кредитів, рішення про їх реструктуризацію приймаються ви-

ключно колегіальними органами Банку. Кожний колегіальний орган Банку діє у межах повно-

важень (прав, лімітів), встановлених відповідно до внутрішньобанківських нормативних доку-

ментів, що регламентують його діяльність.  

Банк постійно аналізує реструктуровані кредити з метою контролю за якістю проведення 

реструктуризації кредитів та можливості здійснення майбутніх платежів. Такі кредити й надалі 

продовжують оцінюватись на предмет зменшення корисності. 

 

1.7. Цінні папери в портфелі на продаж 

 

Цінні папери в портфелі на продаж включають непохідні фінансові активи, які визначені 

як утримувані для продажу або не класифіковані як кредити та дебіторська заборгованість, фі-

нансові активи, утримувані до погашення, фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток чи збиток. Банк класифікує фінансові активи у цю категорію в момент 

їх придбання. 

Ця категорія включає боргові та пайові інвестиційні цінні папери, які Банк має намір 

утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані залежно від вимог 

щодо підтримання ліквідності або в результаті зміни процентних ставок, обмінних курсів або 

цін. 

При первинному визнанні цінні папери в портфелі на продаж оцінюються за справедли-

вою вартістю плюс витрати за угодою, що безпосередньо пов‟язані з їх придбанням. Подальша 

оцінка фінансових активів портфеля на продаж здійснюється за справедливою вартістю. Спра-

ведлива вартість цінних паперів визначається за кращим котируванням ціни покупця (ціною 

«bid») за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах за станом на 

час закриття останнього біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на 

зазначену дату справедлива вартість цінних паперів визначається за їх останнім біржовим кур-

сом за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 10 робочих днів звітного 

місяця. Справедлива вартість цінних паперів, що не мають активного обігу на ринку, визнача-

ється з використанням: 

- поточної ринкової вартості фінансового інструменту, практично ідентичного інстру-

менту, що розглядається, або виходячи з аналізу дисконтованих грошових потоків; 

- методик оцінки, які включають використання недавніх угод, укладених на ринкових 

умовах. 

Оцінка за первинною вартістю застосовується тільки стосовно інвестицій в пайові ін-

струменти, які не мають ринкових котирувань і справедлива вартість яких не може бути надійно 

оціненою. 

Нереалізовані доходи чи витрати від зміни справедливої вартості відображаються як 

окремий компонент у складі капіталу до моменту вибуття цінного паперу (рядок 12.1 Звіту про 

власний капітал). 

Чистий результат від реалізації цінних паперів у портфелі на продаж відображається у 

звіті про фінансові результати як «Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж» Звіту про фінансові результати у періоді, коли відбулося відчуження активу. 

Цінні папери у портфелі на продаж підлягають перегляду на зменшення корисності, з ві-

дображенням результатів перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкоду-

вання у Примітці 23. Сума очікуваного відшкодування розраховується, виходячи з оцінки фі-

нансового стану емітента та даних котирувань його цінних паперів. До об‟єктивних ознак зме-

ншення корисності Банк відносить суттєве та тривале зменшення справедливої вартості цінного 

паперу нижче його первинної вартості та інші події. Під цінні папери в портфелі на продаж Банк 

створює резерви за методикою НБУ з використанням ставки КІАCR. 

У разі наявності ознак зменшення корисності за борговими цінними паперами, накопи-

чені збитки, що визначаються як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою 
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вартістю, за вирахуванням збитків від зменшення корисності тих цінних паперів, що визнані 

раніше у звіті про фінансові результати, виключаються зі складу капіталу, і визнаються в звіті 

про фінансові результати. Якщо в наступному році справедлива вартість цінного паперу збіль-

шується, і таке збільшення може бути об‟єктивно пов‟язане з подією, що відбулася після ви-

знання збитку від зменшення корисності у звіті про фінансові результати, збиток від зменшення 

корисності сторнується у звіті про фінансові результати. 

Збитки від зменшення корисності цінних паперів у пайові інструменти не сторнуються у 

звіті про фінансові результати. Збільшення їх справедливої вартості після зменшення корисності 

визнається безпосередньо у складі капіталу. 

Процентні доходи за цінними паперами в портфелі на продаж розраховуються на основі 

методу ефективної ставки відсотка і відображаються у звіті про фінансові результати як процен-

тний дохід за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж. Після визнання збитків 

від зменшення корисності процентні доходи нараховуються на основі зниженої балансової вар-

тості з використанням процентної ставки, що застосовувалась для дисконтування майбутніх 

грошових потоків з метою оцінки збитку від зменшення корисності. 

Отримані дивіденди відображаються як інші операційні доходи у звіті про фінансові ре-

зультати (рядок «Дивіденди» Примітки 27) у момент установлення права Банку на отримання 

виплат та за умови наявності вірогідності їх отримання. 

 

Станом на кінець звітного року в Банку відсутні цінні папери в портфелі на продаж, які є 

об‟єктом операцій репо. 

 

1.8. Основні засоби 

 

Основні засоби первинно визнаються за собівартістю, яка включає у себе всі супутні ви-

трати, пов‟язані з первинним визнанням активу. Для розмежування груп основних засобів вико-

ристовується вартісна ознака в сумі 1 000 грн. 

У подальшому основні засоби відображаються: 

- за справедливою вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких 

накопичених збитків від зменшення корисності (для групи будівлі, споруди); 

- за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь- яких накопичених 

збитків від зменшення корисності (всі групи, крім групи будівлі, споруди). 

Обрані методи Банк застосовує послідовно для всіх об‟єктів відповідної групи основних 

засобів, і не поєднує об‟єкти з різними методами оцінки в одну групу. 

Амортизація за введеними в експлуатацію основними засобами розраховується за пря-

молінійним методом та визнається як адміністративні та інші операційні витрати в звіті про фі-

нансові результати протягом таких термінів корисної служби активу (в роках): 

          Роки 

  

Будівлі         до 70 

Транспортні засоби      7 

Меблі та інше офісне обладнання     1,5–7 

Банкомати       7 

Комп‟ютери та інші машини для обробки інформації                               2–7  

 

Строк корисного використання основних засобів визначається Банком самостійно, вихо-

дячи з власного досвіду роботи, досвіду роботи інших учасників ринку з подібними активами та 

сучасних тенденцій виробництва. Земля не амортизується.  

Для інших необоротних активів встановлено метод нарахування зносу в розмірі 100% 

собівартості при введенні в експлуатацію. Амортизація поліпшення орендованих основних за-

собів проводиться, виходячи з терміну дії угоди оренди за відповідними орендованими актива-

ми. 

Залишкова вартість, строки корисної експлуатації та методи нарахування амортизації ак-

тивів аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються за необхідності. Протягом 
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звітного року строки корисної експлуатації та методи нарахування амортизації основних засобів 

Банком не змінювалися.  

Переоцінка проводиться з періодичністю, що є достатньою для забезпечення впевненості 

Банку в тому, що балансова вартість його активу дійсно у всіх суттєвих аспектах відображає 

його справедливу вартість на звітну дату. Переоцінка головним чином ґрунтується на цінах на 

активному ринку, що коригуються на різниці в характері, місці розташування чи стані нерухо-

мості. Якщо така інформація не може бути отримана, то застосовуються інші методи оцінки, які 

враховують поточну вартість відновлення або заміни об‟єкта нерухомості, вартість, яка ґрунту-

ється на здатності цього об‟єкта приносити чистий дохід, і цінах на подібні об‟єкти нерухомості 

на недавно проведених продажах. 

При переоцінці накопичена амортизація виключається з балансової вартості активу і чи-

ста вартість переоцінюється. Амортизація об‟єктів основних засобів продовжується за новою 

вартістю протягом строку корисного використання, що залишився після дати переоцінки. Збі-

льшення чистої балансової вартості (результати переоцінки (дооцінки) визнається у відповідній 

статті результати переоцінки основних засобів у Звіті про власний капітал, за вирахуванням сум 

відновлення попереднього зменшення вартості цього активу, раніше відображеного у звіті про 

фінансові результати. В такому разі сума збільшення вартості активу відображається у звіті про 

прибутки та збитки. Зменшення вартості від переоцінки відображається у звіті про фінансові 

результати за вирахуванням безпосереднього зарахування такого зменшення проти попередньо-

го приросту вартості того ж активу, відображеного в резерві з переоцінки основних засобів. 

Щорічно протягом строку корисного використання та при вибутті активу сума накопи-

ченої переоцінки в капіталі Банку за статтею резерв переоцінки переноситься до нерозподілено-

го прибутку в сумі різниці між амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості 

активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу і в повній сумі створеного 

резерву переоцінки відповідно. Крім цього, накопичена амортизація на дату переоцінки виклю-

чається з одночасним зменшенням валової балансової вартості активу, й отримана сума перера-

ховується, виходячи з переоціненої суми активу. При вибутті активу відповідна сума, включена 

до резерву від переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

У 2010 році переоцінку проведено фірмою - оцінювачем ТОВ «САРОС» (сертифікат 

суб`єкта оціночної діяльності №9821/10 від 26.07.2010 та свідоцтва незалежного оцінювача в 

Державному реєстрі оцінювачів: №1916 від 14.12.2004). Оцінку виконано із застосуванням по-

рівняльного підходу оцінки. Ринкова вартість об‟єктів нерухомості визначена без урахування 

ПДВ. Оцінка об‟єктів групи будівлі та споруди виконувалася станом на 01.12.2010 та її резуль-

тати визнані в звітному році, а саме: 

- ринкова вартість – 130 181 тис. грн.; 

- результат переоцінки поточного року (сума уцінки, що визнана в капіталі) – (18 859) 

тис. грн.; 

- втрата корисності – (2 602) тис. грн.; 

Крім того, за результатами поточного року Банком в капіталі визнано відстрочені подат-

кові активи в сумі 12 656 тис. грн. 

Дані щодо балансової вартості об‟єктів основних засобів групи «Будівлі, споруди», за 

якими виконано переоцінку, яка була б визнана, якби активи враховувались за історичною вар-

тістю, наведено в таблиці (в тис. грн.): 

 

 2010 рік 2009 рік 

Переоцінена 

вартість 

Собівартість Переоцінена ва-

ртість 

Собівартість 

Первинна вартість 130 181 58 694 156 182 58 694 

Накопичена амор-

тизація 
 10 565  (9 275) 

Залишкова          

вартість 
130 181 48 129 156 182 49 419 

 

Балансова вартість основних засобів переглядається на кожну дату складання балансу з 

метою здійснення оцінки зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б вка-
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зували на ймовірність того, що балансову вартість цього активу буде неможливо відшкодувати. 

Якщо балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування, вартість активу спису-

ється до суми його очікуваного відшкодування. Втрати від зменшення корисності об‟єктів осно-

вних засобів, що обліковуються за собівартістю, включаються до складу адміністративних ви-

трат звітного періоду, а об‟єктів основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю, 

як зменшення накопиченого резерву переоцінки необоротних активів та адміністративних ви-

трат звітного періоду. 

 

Об‟єкти незавершеного будівництва обліковуються за первинною вартістю за вираху-

ванням резерву під знецінення. Первинна вартість включає витрати з обслуговування кредитів, 

які пов‟язані з фінансуванням будівництва відповідних активів. Після введення в експлуатацію 

незавершені капітальні активи переходять до категорії основні засоби. Балансова вартість 

об‟єктів незавершеного будівництва до моменту введення в експлуатацію не амортизується. 

 

Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття і балансовою вартістю основних засобів та включаються в звіт про 

фінансові результати як інші операційні доходи. 

Витрати на ремонт та відновлення визнаються у звіті про фінансові результати, у періоді, 

в якому такі витрати були понесені, та включаються до адміністративних та інших операційних 

витрат, окрім випадків, коли такі витрати необхідно капіталізувати. Витрати на утримання ос-

новних засобів визнаються як адміністративні та інші операційні витрати. Станом на кінець дня 

31 грудня Банк не мав потенційних угод з придбання основних засобів. 

 

Активи, що надані під заставу зобов’язань 

  

Станом на звітну дату Банк надавав в заставу власних зобов‟язань (залучені кошти від 

НБУ) об‟єкти нерухомості балансовою вартістю 115 010 тис. грн.  

Права володіння на таку нерухомість нічим не обмежено. Права користування та розпо-

рядження обмежуються в частині надання об‟єктів в наступну іпотеку, передавання об‟єкта іпо-

теки в оренду (найм), у лізинг, спільну діяльність або у спільне користування, а також щодо не-

обхідності узгодження проведення реконструкції, перебудови, перепланування за об‟єктами 

іпотеки.  

 

1.9. Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи визнаються Банком у разі їх відповідності одночасно трьом крите-

ріям, а саме: 

- можливості ідентифікувати актив, тобто якщо актив можна відділити від Банку або 

виділити з нього і відповідно продати, передати, здати в оренду чи обміняти, окремо 

чи разом з відповідним договором, активом чи зобов‟язанням та/або якщо актив є ре-

зультатом договірних чи інших юридичних прав, незалежно від того, чи можна ці 

права передавати або відділяти від Банку чи від інших прав та зобов‟язань; 

- можливості контролювати актив, що визначається як право на отримання майбутніх 

економічних вигід, які генеруються цим ресурсом Банку, і можливість відмовити ін-

шим особам в доступі до цих вигід; 

- можливості отримувати майбутні економічні вигоди, що включають як майбутнє 

отримання виручки від продажу послуг Банку, так і економію ресурсів. 

Ресурси Банку, що не відповідають наведеним критеріям визнання, відносяться на витра-

ти у міру їх виникнення.  

Ресурси Банку, що відповідають критеріям визнання нематеріальних активів у вигляді 

прикладного програмного забезпечення, які використовуються в комп‟ютері та, зазвичай, легко 

замінюються, і не є невід‟ємною частиною відповідного обладнання, визнаються нематеріаль-

ними активами. Разом з тим, програмне забезпечення, що вбудоване в обладнання, котре управ-

ляється комп‟ютером, і не може працювати без цього програмного забезпечення, є невіддільною 

частиною відповідного обладнання та визнається в складі основних засобів (наприклад, опера-
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ційні системи). Нематеріальні активи, що безпосередньо містяться на компакт-дисках, вважа-

ються нематеріальним активом, оскільки вартість фізичного носія є незначною порівняно з вар-

тістю власне нематеріального активу. При створенні Банком власними силами нематеріальних 

активів (програмних засобів, веб- сайтів тощо), в тому числі й силами субпідрядних організацій, 

при первісному визнанні застосовується професійне судження щодо того, чи створює Банк не-

матеріальний актив та при цьому матиме право капіталізувати витрати, чи отримує товари та 

послуги, які повинен визнавати в періоді їх понесення. При створенні нематеріального активу 

власними силами витрати на створення відносяться на фінансовий результат відповідного звіт-

ного періоду чи капіталізуються також залежно від стадії його розроблення (відповідно, за ета-

пом планування, дослідження чи розроблення). 

Для доведення можливості визнання нематеріального активу Банк доводить відповід-

ність таким умовам: 

- у Банку існує технічна можливість та наявність технічних, фінансових чи інших ре-

сурсів щодо приведення активу до стану, необхідного для використання або прода-

жу, намір завершити його створення для використання чи продажу, здатність його 

використовувати чи продати; 

- існує впевненість щодо отримання економічних вигід в майбутньому, що підтвер-

джується наявністю ринку для такого нематеріального активу або від його внутріш-

нього використання. Кращим доказом наявності ринку є отримання сертифікації (до-

зволу, ліцензії тощо) регулятивних органів стосовно цього нематеріального активу; 

- здатність здійснити достовірну оцінку витрат, понесених під час розроблення активу.  

Витрати, понесені на створення торгових марок і торговельних знаків, не визнаються Ба-

нком як нематеріальні активи та не можуть капіталізуватися. 

Нематеріальні активи первинно визнаються за собівартістю, яка включає в себе всі супу-

тні витрати, пов‟язані з первинним визнанням активу. 

У подальшому нематеріальні активи (крім тих, що мають необмежений термін корисного 

використання) відображаються за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації 

та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація розраховується за прямоліній-

ним методом і визнається як адміністративні та інші операційні витрати у Звіті про фінансові 

результати протягом таких термінів корисної служби активу (в роках):    

                                                                                            Роки 
 

Ліцензії на програмне забезпечення     1,5–4   

Права на торговельні марки і торговельні знаки       10–20  

 

Строк корисного використання нематеріальних активів визначається Банком самостійно, 

виходячи з власного досвіду роботи з нематеріальними активами, з досвіду роботи інших учас-

ників ринку з подібними активами та сучасних тенденцій у галузі техніки й інформаційних тех-

нологій. 

Залишкова вартість, строки корисної експлуатації та методи нарахування амортизації ак-

тивів аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються за необхідності. Протягом 

звітного року методи амортизації нематеріальних активів Банком не змінювалися та норми ко-

рисного використання не переглядалися. 

Витрати, що призводять до покращення та розширення характеристик програмного за-

безпечення стосовно їх первинної специфікації, визнаються як капітальні витрати і додаються 

до первинної вартості об‟єкта нематеріального активу. Витрати, пов‟язані з експлуатацією, ві-

дображаються в складі адміністративних та інших операційних витрат. 

 

1.10. Оперативний лізинг (оренда) 

 

Бухгалтерський облік об’єктів, отриманих в операційну оренду  

 

Оренда, за умовами якої всі ризики та вигоди, що притаманні праву власності на орендо-

ване майно, залишаються в орендодавця, класифікується як оперативна оренда. Вартість 
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об‟єктів, отриманих в операційну оренду, відображається як потенційні зобов‟язання. Орендні 

платежі за угодами оперативної оренди відносяться на адміністративні та інші операційні витра-

ти за методом рівномірного нарахування протягом періоду оренди. 

 

Бухгалтерський облік об’єктів, наданих в операційну оренду 

 

Банк визнає активи, надані в оперативну оренду, у своєму балансі відповідно до класи-

фікації, що застосовується для власних активів. Початкові прямі витрати, понесені для отри-

мання доходу від операційної оренди, додаються до балансової вартості орендованого активу. 

Витрати, пов‟язані з нарахуванням амортизації, визнаються за прямолінійним методом протя-

гом строку корисного використання за нормами, встановленими для власних основних засобів 

за статтею амортизація у складі адміністративних та інших операційних витрат. 

Доходи від операційної оренди визнаються за методом рівномірного нарахування протя-

гом періоду дії оренди, та включаються до інших операційних доходів. Сукупна вартість пільг, 

що надаються орендарям, рівномірно відображається як зменшення орендного доходу протягом 

строку оренди. 

 

1.11. Фінансовий лізинг (оренда) 

 

Бухгалтерський облік об’єктів, отриманих у фінансову оренду 

 

Банк визнає фінансову оренду як актив (основний засіб) і зобов‟язання (інші залучені 

кошти) у своєму балансі за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна 

на початку оренди, або, якщо вони нижчі за справедливу вартість, за теперішньою вартістю мі-

німальних орендних платежів. При обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних пла-

тежів фактором дисконту є припустима ставка процента при оренді, якщо її можна визначити, 

якщо ні, то застосовується відсоткова ставка запозичень Банку. 

Початкові прямі витрати включаються до вартості орендованого активу. Орендні плате-

жі розподіляються на витрати з фінансування та погашення зобов‟язань. Витрати з фінансуван-

ня протягом строку оренди відносяться на звітні періоди таким чином, щоб забезпечити відо-

браження витрат за сталою періодичною процентною ставкою, що розраховується на залишок 

зобов‟язань у кожному звітному періоді. 

Активи, що придбані за договором фінансової оренди, амортизуються протягом строку їх 

корисного використання. Витрати (пов‟язані з поліпшенням об‟єкта оренди), визначені як такі, 

що прямо стосуються діяльності, здійснюваної орендарем в рамках фінансової оренди, включа-

ються як частина суми, що визнається як актив за угодою оренди. 

 

Бухгалтерський облік об’єктів, наданих у фінансову оренду 

 

Активи, за якими ризики та винагороди від володіння передаються Банку (орендатору) 

визнаються як дебіторська заборгованість, за вартістю, що дорівнює чистій інвестиції в оренду 

на початку строку оренди, та обліковуються за дисконтованою вартістю майбутніх орендних 

платежів. Ставка дисконтування визначається на дату орендної угоди (датою орендної угоди 

вважається дата укладання договору оренди або дата підтвердження учасниками орендних від-

носин основних положень оренди залежно від того, яка дата настала раніше). Первісні прямі ви-

трати включаються в первісну оцінку дебіторської заборгованості за фінансовою орендою. 

Фінансовий дохід визнається із застосуванням ставки дохідності, що відображає сталу 

періодичну норму прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в фінансову оренду. 

Збитки від знецінення дебіторської заборгованості з фінансової оренди визнаються у Зві-

ті про фінансові результати в міру їх виникнення у результаті наявності критеріїв, які свідчать 

про знецінення активу, та які розкрито в підпункті Зменшення та відновлення корисності фінан-



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                                        Річна фінансова звітність за 2010 рік 

55 

сових активів п. 1.2. Примітки 1 «Облікова політика». Збитки від знецінення дебіторської забор-

гованості з фінансової оренди визнаються шляхом створення резерву. Банк створює резерви за 

методикою НБУ для кредитів. 

 

1.12. Залучені кошти 

 

Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов‟язання, 

причому сутність договірних домовленостей передбачає, що Банк має надати кошти чи інший 

фінансовий актив власнику або виконати зобов‟язання у спосіб, який відрізняється від обміну 

фіксованої суми коштів чи іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних пайових 

інструментів. Такі інструменти включають заборгованість перед НБУ, заборгованість перед 

кредитними установами, заборгованість перед клієнтами, випущені боргові цінні папери (вексе-

лі, депозитні сертифікати та облігації) та субординований борг. 

Залучені кошти первинно обліковуються за справедливою вартістю, яка представляє со-

бою суму залучених коштів за вирахуванням понесених витрат за угодою. Кошти, залучені за 

процентними ставками, що відрізняються від ринкових процентних ставок, оцінюються у мо-

мент отримання за справедливою вартістю, яка включає в себе майбутні процентні платежі і су-

му основного боргу, дисконтованого з врахуванням ринкових процентних ставок для аналогіч-

них залучених коштів. Різниця між справедливою вартістю і номінальною вартістю залучених 

коштів на момент отримання відображається у звіті про фінансові результати як прибуток/ зби-

ток, який виникає під час первісного визнання фінансових зобов‟язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова. 

Після первісного визнання залучені кошти відображаються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки відображаються у звіті 

про фінансові результати протягом періоду залучення. 

У разі придбання Банком власної заборгованості, вона виключається з балансу, а різниця 

між балансовою вартістю зобов‟язання та сумою сплачених коштів відображається у звіті про 

прибутки та збитки. 

 

1.13. Розрахунки з постачальниками та інша кредиторська заборгованість 
 

Кредиторська заборгованість визнається Банком при виконанні контрагентом своїх зо-

бов‟язань і відображається за амортизованою вартістю. 

 

1.14. Договори фінансової гарантії 

 

Під час своєї діяльності Банк надавав фінансові гарантії у формі акредитивів, гарантій і 

акцептів. Договори фінансової гарантії первинно визнаються за справедливою вартістю в статті 

«Інші фінансові зобов‟язання» у розмірі отриманої комісії. Після первинного визнання визнане 

Банком зобов‟язання за гарантією за кожним окремим договором оцінюється за найбільшою із 

двох оцінок сумою амортизованої комісії або найкращою оцінкою витрат, яка є необхідною для 

врегулювання фінансового зобов‟язання, що виникає за гарантією. 

Збільшення зобов‟язання, пов‟язане з фінансовою гарантією, враховується у звіті про фі-

нансові результати. Отримана комісія визнається в звіті про фінансові результати на рівномірній 

основі протягом сроку дії договору гарантії. 

 

1.15. Похідні фінансові інструменти 

 

Похідні фінансові інструменти – це фінансові інструменти, які відповідають одночасно 

таким характеристикам: 

- вартість яких змінюється в результаті зміни базової змінної; 

- для їх придбання Банк не робив первинних інвестицій або робив незначні; 

- розрахунки за ними проводяться на дату в майбутньому.  

Під час звичайної діяльності Банк використовує похідні фінансові інструменти, включа-

ючи ф‟ючерси, форварди, свопи та опціони на валютних ринках і ринках капіталу. Такі фінан-
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сові інструменти утримуються для продажу та первісно відображаються за справедливою варті-

стю. Справедлива вартість визначається на підставі ринкових котирувань чи моделей оцінки, що 

враховують поточні ринкові й договірні ціни подібних інструментів та інші фактори. 

Похідні фінансові інструменти визнаються активами, якщо їх справедлива вартість є по-

зитивною, і пасивами, якщо їх справедлива вартість є від‟ємною. Прибутки та збитки від цих 

інструментів включаються до звіту про фінансові результати як чисті прибутки чи збитки від 

операцій з похідними фінансовими інструментами. 

Операцій з похідними інструментами, що призначені для обліку хеджування, у Банку 

немає.  

 

1.16. Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток включають поточне оподаткування та зміни у відстроче-

ному оподаткуванні. Поточне оподаткування розраховується на основі сум, які очікуються до 

оплати податковим органам щодо оподаткованого прибутку чи збитку за поточний період, які 

розраховані відповідно до вимог українського податкового законодавства та із застосуванням 

ставки податку на прибуток, що діє за звітною датою. Оподатковані прибутки чи збитки фор-

муються на основі даних податкової декларації. Активи та зобов‟язання з поточного податку на 

прибуток відображаються як дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток, 

або зобов‟язання щодо поточного податку на прибуток в балансі Банку. 

Відстрочені податкові активи та зобов‟язання розраховуються стосовно всіх тимчасових 

різниць за методом балансових зобов‟язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються 

стосовно всіх тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов‟язань 

та їх балансовою вартістю для цілей фінансового обліку, за винятком випадків, коли відстроче-

ний податок на прибуток виникає у результаті первісного відображення гудвіла, активу або зо-

бов‟язання за операцією, що становить об‟єднання компаній і яка на момент здійснення не 

впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових різниць, якщо є ймовір-

ність реалізації цих активів за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. За 

звітний рік Банк не визнавав відстрочені податкові активи в сумі 8 193  тис. грн. Банк вважає, 

що цю тимчасову різницю він зможе реалізувати протягом наступних звітних періодів. Відстро-

чені податкові активи та зобов‟язання визначаються за ставками податку, що будуть застосову-

ватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов‟язання на підставі законодав-

ства, яке набуло чинності на звітну дату. Інформація щодо впливу зміни ставок на суму визна-

ного податкового активу у звітному році наводиться в Примітці 10 «Податок на прибуток». 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату бала-

нсу і зменшується, якщо більше немає ймовірності отримання достатнього податкового прибут-

ку, до якого можна застосувати повністю або частково відстрочений податковий актив.  

В основній частині відстрочені податкові активи та зобов‟язання Банку є короткостроко-

вими. Відстрочені податкові активи або зобов‟язання визнаються у статті відстрочені податкові 

активи чи відстрочені податкові зобов‟язання. Витрати з поточного та відстроченого податку на 

прибуток відображаються як стаття податок на прибуток звіту про фінансові результати, якщо 

відстрочені податкові активи або зобов‟язання виникають за балансовими статтями та в капіта-

лі, а також за операціями, які відображаються як зміни капіталу. 

У процесі своєї діяльності Банк також сплачує інші податки, які включені до статті «Ад-

міністративні та інші операційні витрати» Звіту про фінансові результати.  

1.17. Власні акції, викуплені в акціонерів 

 

Статутний капітал 

 

Прості акції, що не належать до погашення, класифікуються як капітал. Будь-яке пере-

вищення справедливої вартості отриманої компенсації, включаючи витрати на оплату третім 
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сторонам, що безпосередньо пов‟язані з випуском нових акцій, над номінальною вартістю ви-

пущених акцій визнається як емісійний дохід. 

 

Власні акції, викуплені в акціонерів 

 

Власні акції, викуплені в акціонерів, зменшують вартість акціонерного капіталу на дату 

балансу на суму придбання, включаючи відповідні витрати за угодою та до моменту їх анулю-

вання або повторного випуску. У разі подальшого продажу цих акцій отримана сума включаєть-

ся до власного капіталу. 

У звітному році викупу власних акцій та продажу раніше викуплених акцій не було. 

 

Дивіденди 

 

Дивіденди визнаються як зобов‟язання і вираховуються із суми капіталу на звітну дату 

тільки у тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Протягом звітного 

року Банк не визнавав зобов‟язання за визнаними дивідендами. 

1.18. Доходи та витрати 

Доходи визнаються, якщо існує вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди та 

доходи можуть бути достовірно визначені. Витрати визнаються, якщо існує вірогідність того, 

що відбудеться зменшення економічних вигод та витрати можуть бути достовірно визначені.  

Процентні та аналогічні доходи та витрати 

 

Для всіх фінансових інструментів, визначених за амортизованою собівартістю, а також 

для процентних фінансових інструментів, що класифікуються як торгові чи доступні для про-

дажу, процентні доходи чи витрати відображаються за ефективною ставкою, яка точно дискон-

тує очікувані майбутні виплати та надходження протягом очікуваного строку дії фінансового 

інструменту чи коротшого періоду, де це доречно, до чистої балансової вартості фінансового 

активу чи фінансового зобов‟язання. При розрахунку враховуються всі договірні умови за фі-

нансовим інструментом та всі винагороди чи додаткові витрати, що безпосередньо пов‟язані з 

фінансовим інструментом та є невід‟ємною частиною ефективної ставки процента, але не вра-

ховуються майбутні збитки від знецінення. Балансова вартість фінансового активу чи фінансо-

вого зобов‟язання коригується у разі перегляду Банком своєї оцінки платежів та надходжень. 

Скоригована балансова вартість обчислюється, виходячи з первісної ефективної процентної 

ставки. 

При зменшенні, відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи гру-

пи аналогічних фінансових активів, внаслідок зменшення корисності відповідно до вимог зако-

нодавства процентні доходи продовжують визнаватись з використанням первісної ефективної 

ставки без коригування балансової вартості. 

Комісійні доходи 

Банк отримує доходи чи витрати від різних видів послуг, що надаються клієнтам або 

отримуються Банком. Всі комісійні доходи та витрати відображаються, як правило, за методом 

нарахування протягом періоду надання послуги залежно від ступеня завершеності конкретної 

угоди, яка визначається як частка фактично наданої послуги в загальному обсязі послуг, які по-

винні бути надані. 

Комісійні доходи, отримані від надання послуг з проведення операцій для третіх сторін, 

наприклад, придбання кредитів, акцій та інших цінних паперів, отриманих під час виконання 

вказаних операцій, відображаються після завершення відповідної операції. Комісійні доходи з 

управління інвестиційним портфелем чи інші управлінські та консультаційні послуги відобра-
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жаються відповідно до умов договорів про надання послуг, пов‟язаних з управлінням активами 

(довірчим управлінням), згідно з умовами угод на дату, коли Банк отримує право на отримання 

вказаних доходів і сума доходів може бути визначена. Доходи від надання послуг, які передба-

чають тривалий період обслуговування, визнаються кожний звітний період пропорційно обсягу 

надання послуг. Цей же принцип застосовується стосовно послуг, пов‟язаних з управлінням 

майном, фінансовим плануванням, і стосовно депозитарних послуг чи послуг з розрахунково- 

касового обслуговування, що надаються на постійній основі протягом тривалого періоду. 

Комісійні доходи або частина комісійних, пов‟язана з певними показниками дохідності, 

визнаються після дотримання відповідних критеріїв. 

 

Інші доходи та витрати 

 

Результат від торгівлі фінансовими інструментами, включаючи цінні папери торгового 

портфеля, іноземну валюту та банківські метали, інші фінансові інструменти та відчуження не-

оборотних активів і запасів, продаж цінних паперів з портфеля Банку на продаж визнається у 

момент переходу значних ризиків та винагород, пов‟язаних з їх володінням, які здебільшого 

пов‟язуються з їх доставкою, та в разі, якщо сума виручки та витрат, що понесені за угодою, 

піддається надійній оцінці. 

Доходи та витрати, що виникають від переоцінки активів та зобов‟язань Банку, визна-

ються на дату балансу або у момент їх вибуття. 

Дивідендний дохід визнається у сумі частки Банку в заявлених дивідендах за інвестиція-

ми. 

Інші доходи та витрати (на формування резервів, податків, виплат персоналу тощо) ви-

знаються в момент фактичного виникнення зобов‟язання та/або на дату балансу. 

Доходи (витрати), що фактично отримані (сплачені) Банком у звітному періоді, але ма-

ють відношення до майбутніх періодів, відображаються як інші активи (інші зобов‟язання). 

Доходи та витрати за пенями і штрафами визнаються за касовим методом у період, коли 

вони фактично сплачені/ отримані. 

 

1.19. Іноземна валюта 

 

Активи та зобов‟язання в іноземних валютах відображаються в національній валюті за 

офіційним курсом відповідної іноземної валюти, встановленими на звітну дату. Відповідно, звіт 

«Баланс» містить статті активів та зобов‟язань в іноземній валюті у гривневому еквіваленті за 

курсом на 31 грудня 2010 року. 

Грошові активи та зобов‟язання, що виникли в іноземній валюті (монетарні статті), пе-

рераховуються у гривнях за офіційним курсом НБУ, що діє на дату складання звітності. Прибу-

тки й збитки, які виникають у результаті такого перерахунку, визнаються у звіті про фінансові 

результати в статті «Результат від переоцінки іноземної валюти». Інші активи та зобов‟язання 

Банку, що виникли в іноземній валюті (немонетарні статті), на дату складання звітності визнані 

за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на дату їх первісного визнання. 

Доходи та витрати, нараховані, отримані чи сплачені Банком в іноземній валюті, відо-

бражені у Звіті про фінансові результати у національній валюті за офіційним курсом відповідної 

іноземної валюти, встановленої на дату їх визнання. 

 

На дату складання фінансової звітності офіційний курс НБУ гривні до іноземних валют 

становив: 

 

Валюта 2010 рік 2009 рік Динаміка 

100 доларів США 796,17 798,50 -0,28% 

100 євро 1 057,3138 1 144,8893 -7,65% 

10 російських рублів 2,6124 2,6402 -1,1% 
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Облік операцій з банківськими металами ведеться аналогічно до операцій з іноземною 

валютою. Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою (вага хімічно чистого металу 

(унція) та його гривневий еквівалент). 

На дату складання фінансової звітності офіційний курс НБУ 10-ти тройських унцій до 

гривні становив: 

 

Банківський метал 2010 рік 2009 рік Динаміка 

Золото (10 тройських унцій) 112 379,40 87 236,13 +28,8% 

Політика Банку щодо управління ризиком збитків унаслідок зміни курсу іноземної валюти 

 

Валютний ризик Банку, зумовлений можливістю негативних змін величини відкритих 

валютних позицій внаслідок змін офіційних курсів гривні до іноземних валют.  

Банк здійснює виважену політику щодо управління ризиком збитків внаслідок зміни ку-

рсу іноземної валюти. Потенційну величину можливих збитків внаслідок несприятливої зміни 

валютних курсів Банк обмежує шляхом дотримання встановлених лімітів відкритої валютної 

позиції та контролю за сумою валютного ризику. Кількісно величину можливих збитків Банк 

оцінює за допомогою моделі вартості валютного ризику (VAR) з параметрами, що рекомендо-

вані Базельським комітетом. 

Додаткова інформація щодо управління валютним ризиком наведена у Примітці 32 

«Управління фінансовими ризиками». 

 

Облік в умовах інфляції 

 

Оскільки Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою лише до 31 грудня 

2000 року, Банк не здійснював визнання впливу інфляції на статті балансу. 

 

1.20. Взаємозалік статей активів і зобов’язань 

 

Фінансові активи та зобов‟язання згортаються з відображенням лише чистого сальдо у 

балансі тільки за наявності у Банку юридично закріпленого права здійснювати згортання або 

наміру реалізувати актив одночасно з погашенням зобов‟язання. Зазвичай, при укладенні таких 

угод про взаємну компенсацію активи та зобов‟язання не згортаються, а подаються у повному 

розмірі в балансі. 

 

1.21. Звітність за сегментами 

 

Сегмент – це стратегічний підрозділ Банку, що надає продукти або послуги (бізнес- сег-

мент), в якому він наражається на ризики та одержує вигоди, що відрізняються від ризиків і ви-

год в інших сегментах. Доходи, витрати та фінансові результати сегмента включають результа-

ти операцій між бізнес-сегментами. Сегментна звітність Банку заснована на таких операційних 

сегментах: послуги юридичним особам (корпоративний бізнес), послуги фізичним особам (роз-

дрібний бізнес), міжбанківський бізнес. 

 

1.22. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 

 

Упродовж 2010 року Банк не визнавав ефект змін в обліковій політиці та не виправляв 

суттєвих помилок, що мали вплив на фінансову звітність попередніх звітних періодів. 

Фактів повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів не було. 

 

 

 

 



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                                        Річна фінансова звітність за 2010 рік 

60 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність  

 

Макроекономічні передумови розвитку банківського сектора 

 
У 2010 році українська економіка почала повільно відновлюватися після суттєвого спаду у по-

передньому, 2009 році (-14,8% ). 

 

ВВП та індекс виробництва базових галузей, 

зміна у % 

 

  

Джерело: НБУ, Держкомстат 

Номінальний ВВП за ІII квартал 2010 

року склав 303 705 млн. грн. Реальний 

ВВП за IІI квартал 2010 року в порівнян-

ні з IІI кварталом 2009 року склав 

103,4%, а у зіставленні з ІI кварталом по-

точного року, з урахуванням сезонного 

фактора – 100,1%. 

 Попереднє зростання реального ВВП 

в 2010 році очікується НБУ на рівні 

4,5%, зокрема, в IV кварталі в порівнянні 

з ІІІ кварталом – близько 2%, за винят-

ком сезонного фактора. Урядовий про-

гноз більш стриманий – 3,7%. 

Зростання Індексу виробництва базо-

вих галузей (ІВБГ) у 2010 році становило 

7,4%, що лише частково нівелювало його 

спад у 2009 році (-20,2%). Високий зов-

нішній попит обумовив позитивну дина-

міку експортно-орієнтованих галузей: 

виробництво хімічної та нафтохімічної 

промисловості збільшилось на 21,5%, 

металургії – на 12,3%, машинобудування  

–  на 34,5%. 

 Інвестиційна діяльність суттєво акти-

візувалася у ІІ півріччі 2010 року: у ІІІ 

кварталі інвестиції в основний капітал 

збільшилися на 4,5% в річному вимірі 

(4,1%, за винятком сезонного фактора).  

Фінансові результати підприємств по-

ліпшилися: за 11 місяців 2010 року при-

бутки підприємств зросли на 43,6% до 

відповідного періоду минулого року, 

збитки зменшились на 24%. 
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Цінові показники, річна зміна, % 

 

У 2010 році інфляція супроводжувала-

ся уповільненням темпів зростання спо-

живчих цін: уперше з 2003 року річна 

інфляція знизилася до однознакового рі-

вня (9,1% порівняно з 12,3% у 2009 році). 

Середньорічні темпи зростання ІСЦ та-

кож знизилися до 9,4% (у 2009 році – 

15,9%). 

Реальні доходи населення збільшилися 

внаслідок підвищення реальної зарплати 

(понад 50% від наявних доходів) та зрос-

тання соціальних стандартів вищими те-

мпами, ніж інфляційні. 

Поступове відновлення споживчого 

внутрішнього попиту позитивно вплину-

ло на харчову та легку промисловість 

(зростання за 2010 рік становило 2,9% та 

7,8% відповідно), оборот роздрібної тор-

гівлі (7,6%) та обсяг наданих послуг 

(2,9%).  

Джерело: НБУ, Держкомстат  

Основні макроекономічні тенденції 2010 року 

 

Позитив: 

 сприятлива зовнішньоекономічна 

кон‟юнктура стимулювала розвиток 

локомотивних галузей промисловості; 

 стабільне зростання доходів населення 

– каталізатор пожвавлення внутрішньо-

го споживчого попиту; 

 суттєве збільшення державного 

фінансування як джерело пожвавлення 

внутрішнього інвестиційного попиту;  

 позитивна динаміка будівництва (па-

діння за рік уповільнилось до 5,4%) та 

інвестиції в основний капітал; 

 відновлення кредитування корпоратив-

ного сектора міжнародними фінансо-

вими інститутами та українськими бан-

ками; 

 поновлення співробітництва з МВФ; 

 стабільність гривні. 

 

Ризики: 

 зростання цін на сировину, відсутність 

диверсифікованих джерел постачання 

енергоресурсів; 

 законодавчі та фіскальні ризики у 

зв‟язку з прийняттям нового Податко-

вого кодексу;  

 кредитні ризики, зростання частки 

проблемної кредитної заборгованості; 

 висока ймовірність нової хвилі міжна-

родної кризи (перегрів азіатської еко-

номіки, бюджетні проблеми деяких єв-

ропейських країн); 

 падіння купівельної спроможності вна-

слідок інфляції; 

 висока волатильність розвитку еконо-

міки. 

 

Аналіз позицій фінансового сектора у 2010 р. 

Позитивні тенденції:  

 Поліпшення ліквідності банківської системи за рахунок стабільного зростання депо-

зитних вкладень: за 2010 рік приріст сукупного депозитного портфеля перевищив 85 

млрд. грн., зокрема, депозити фізичних осіб зросли на 60 млрд. грн. 

 Уповільнення темпів погіршення кредитних портфелів внаслідок стабілізації фінан-

сового становища позичальників та помірної активізації кредитування при більш ви-
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важеній оцінці ризиків (переважно надаються короткострокові кредити корпоратив-

ним клієнтам для фінансування оборотних операцій).  

 Активізація продажів проблемних активів колекторським компаніям.  

 Зниження збитковості банківської системи майже у 3 рази: з 38,5 млрд. грн. (за під-

сумками 2009 р.) до 13 млрд. грн. (за підсумками 2010 року). Прогнозовані строки 

виходу БСУ на незбиткову діяльність – 2-й квартал 2011 року. 

 Курс на консолідацію банківського сектора внаслідок вимог НБУ до збільшення ре-

гулятивного капіталу банків. 

 Поліпшення ліквідності банківської системи, помірний рівень інфляції та відновлен-

ня довіри вкладників визначили динаміку зниження вартості ресурсів: за підсумками 

2010 р., середньозважена ставка за депозитами у гривнях знизилась з 16% до 8,9% , в 

іноземній валюті - з 10,5% до 6,8%. 

 Здешевлення ресурсів та повільне відновлення обсягів кредитування у гривнях при 

скороченні обсягів валютного кредитування призвели до зниження ставок кредиту-

вання: за підсумками 2010 року, середньозважена вартість кредитів у гривнях змен-

шилась з 19,6% до 15%, в іноземній валюті –- з 10,2% до 10,6%. Спред між ставками 

кредитування та залучення депозитів на 01.01.2011 зріс до 6,1 п.п. у гривнях та до 3,8 

п.п. в іноземній валюті. 

 

  
Джерело: НБУ  

 

Негативні явища:  

 

 зростання боргового навантаження країни (дані за 3 квартали 2010 р.):  

  11,623 млрд. дол. США – валовий зовнішній борг України; 

  28 млрд. дол. США – заборгованість банків, переважно з іноземним капіталом; 

  40 млрд. дол. США – заборгованість українських корпорацій; 

  23 млрд. дол. США – заборгованість позичальників перед банкам; 

 високовитратна та малоефективна державна підтримка проблемних банків;  

 низький рівень кредитування реальної економіки: на реальний сектор припадає лише 

20-25% кредитів, натомість банки активно скуповують ОВДЗ, кредитуючи дефіцит бюджету та 

підтримуючи уряд в якості конкурента економіки; 

 рефінансування НБУ комерційних банків на суму близько 80 млрд. грн., переважну ча-

стину якої не повернено; 

 високий рівень репутаційних ризиків: БСУ посідає 137 місце за надійністю зі 139 учас-

ників рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму; 

 зростання частки іноземного капіталу в БСУ на 4,8 п.п. до 40,6% на 01.01.2011. Зокре-

ма, суттєво підсилив позиції російський капітал: четвірці російських банків – ПАТ «ВТБ Банк», 

ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» – належить 

більш ніж 10% активів банківської системи України, понад 8% банківського капіталу, понад 

14% корпоративного кредитного портфеля, 7% кредитного портфеля фізичних осіб.  
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Створення і ліквідація банків  

У 2010 році кількість банків, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських опера-

цій, зменшилась з 182 до 176, з них 175 – акціонерні товариства (16 – відкриті, 158 – публічні, 1 

– закрите, 1 – товариство з обмеженою відповідальністю). Кількість банків в стані ліквідації – 

18.  

У 6-ти українських банках введено тимчасову адміністрацію, серед них – 2 системні ба-

нки ВАТ «КБ «Надра» та АТ «Родовід Банк». 

Капітал  

Станом на 1 січня 2011 року власний капітал банків досяг 137,7 млрд. гривень (збільши-

вся за рік на 22,5 млрд. грн. (+19,5%)), і становить 14,6% від загальних пасивів банківської сис-

теми. 

 Структура капіталу: сплачений зареєстрований статутний капітал – 102,9% від капіталу; 

дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу – 0,3%; емісійні різниці – 6,0%; зага-

льні резерви та фонди банків – 8,9%; результати минулих років – (-20,5%); результати звітного 

року, що очікують затвердження – 0,3%; результати поточного року – (-6,2%); результат перео-
цінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів – 8,3%. 

 

 

Зростання капіталу відбулося, в основно-

му, за рахунок збільшення сплаченого зареє-

строваного статутного капіталу 

 державних банків:  

ПАТ «Державний експортно-імпортний 

банк України» – на 6 390 млн. грн.,  

ПАТ «Укргазбанк» – на 1 900 млн. грн.; 

 банків з іноземним капіталом:  

ПАТ «Сведбанк» – на 3 282 млн. грн., 

ПАТ «УкрСиббанк» – на 2 232 млн..грн.,  

ПАТ «ВТБ банк» – на 2 487 млн. грн.,  

ПАТ «Альфа-Банк» – на 739 млн. грн.,  

ПАТ «Банк Форум» – на 2 175 млн. грн.,  

ПАТ «Раффайзен банк Аваль» – на          

583 млн. грн.,  

ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» – 

на 1 470 млн. грн. 

ПАТ «Креді Агріколь Банк» – на 500 млн. 

грн., 

ПАТ «Кредобанк» – 368 млн. грн., 

ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний 

Банк» – 156 млн. грн., 

ПАТ «Універсал Банк» – 104 млн. грн., 

АТ «Ерсте Банк» – 10 млн. грн.; 

 банків з українським капіталом:  

ПАТ КБ «Приватбанк» – на 1 049 млн. 

грн., 

 ПАТ «Кредитпромбанк» – на 488 млн. 

грн.,  

ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» – на            

300 млн. грн.,  

ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» – 

на 111 млн. грн.,  
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ПАТ «Імексбанк» – на 95 млн. грн., 

ПАТ АБ «Південний»  – на 52 млн. грн., 

АТ «Брокбізнесбанк» – на 16 млн. грн. 

Протягом 2010 року зменшив свій стату-

тний капітал:  

ПАТ «КБ Правекс-банк» – на 656 млн. 

грн. 

Зобов’язання 

Зобов`язання банків у 2010 р. збільшились на 5,1%, або на 39,2 млрд. грн., і на 01.01.2011 

склали 804,4 млрд. грн. Питома вага коштів юридичних осіб складає 17,9%, кошти фізичних 

осіб – 33,7%. 

Структура коштів населення щодо терміновості: термінові кошти становлять 206,6 млрд. 

грн. (76,3%) від загальної суми коштів населення, кошти до запитання – 64,1 млрд. грн. (23,7%).  

Активи 

За 2010 р. активи банків зменшилися на 61,8 млрд. грн. (+7%) і склали 942,1 млрд. грн. За-

гальні активи становили 1 090,2 млрд. грн. 

Більшу частину загальних активів складають кредитні операції (69,3%), хоча їхня питома 

вага у загальній структурі активів поступово знижується (мінус 5,3 п.п. за рік). 

Частка високоліквідних активів станом на 01.01.2011 складає 11% в загальних активах 

(+2,1 п.п. за 2010 рік). 

 

Фінансовий результат 

Доходи банків скоротились на 4,3% у порівнянні з 2009 роком і склали 136,8 млрд. грн. 

Витрати банків скоротились на 17,4% і склали 149,9 млрд. грн. 

Від‟ємний фінансовий результат у системі банків на 01.01.2011 склав 13,0 млрд. грн., що 

майже втричі менше, ніж станом на 01.01.2010 (мінус 38,4 млрд. грн.). 

 

Ринок кредитів і депозитів 

Упродовж 2010 року відбувся стабі-

льний щомісячний приріст депозитів 

населення в банки. Загальний приріст 

коштів фізичних осіб за підсумками 

року становив 60 млрд. грн., у тому чи-

слі строкових коштів – 51,4 млрд. грн. 

Депозити юридичних осіб зросли за 

рік на 29 млрд. грн. (до 144 млрд. грн.), 

строкові депозити – на 4,8 млрд. грн. 

(до 55,3 млрд. грн.). 

Строкова структура депозитів по-

ліпшилася: частка довгострокових де-

позитів у їхньому загальному обсязі 

упродовж 2010 р. збільшилась з 24,4% 

до 31,4%. 

 

Джерело: НБУ 

Загальний обсяг кредитних вкладень за 2010 р. збільшився незначно (на 7,7 млрд. грн. 

(+1%) до 755 млрд. грн.) виключно за рахунок кредитування суб‟єктів господарської діяльнос-

ті (+ 33,3 млрд. грн. до 508,3 млрд. грн.). Водночас, обсяг кредитів, наданих фізичним особам, 

зменшився на 36 млрд. грн. до 186,5 млрд. грн. Загальний обсяг валютних кредитів скоротився 

у 2010 р. на 9%, зокрема, валютних кредитів населенню – на 20,7%. 
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Рівень проблемних (прострочених та сумнівних) кредитів на 01.01.2011 складає 11,2% від 

сукупного кредитного портфеля банків (збільшившись за рік на 2,4 п.п.).  

Ринок платіжних карток 

Динаміка ринку ПК у 2010 р.

28 938 29 517 29 741 29 920 30 163

103 063 102 872 107 038 106 697 108 140

44 469 44 201 45 033 45 886 46 375

01.01.2010 01.04.2010 01.07.2010 01.10.2010 01.01.2011

Банкомати (шт.) Термінали (шт.) Активні ПК (тис.шт.)

 

Джерело: НБУ 

За даними НБУ, кількість активних пла-

тіжних карток за 2010 р. зросла на 1% – до 

29 405 тис. шт. Зокрема, кількість актив-

них ПК з кредитною функцією зросла на 

8,3% – до 5 619 тис. шт. (19% загальної 

кількості активних ПК), натомість, кіль-

кість активних дебетних карток скороти-

лась на 0,5% до 23 786 тис. шт. (81% зага-

льної кількості ПК). Лідером ринку платі-

жних карток залишається ПАТ КБ «Прива-

тбанк» з ринковою часткою 49%.(+5 п.п. за 

рік). 

З використанням карток протягом 2010 

року було проведено 692 млн. операцій        

(+17,3% за рік) на 450 652 млн. грн. 

(+27,6%). Зокрема, обсяг безготівкових 

операцій зріс на 57% в кількісному та на 

60% в грошовому вираженні, хоча все ще 

посідає незначну частку в загальній струк-

турі операцій з ПК (17% в кількісному та 

7% в грошовому вираженні). 

У 2010 р. кількість платіжних терміналів 

зросла на 4,9% до 108 140 шт., а банкома-

тів – на 4,2% до 30 163 шт. 

 
 

 

Позиція ПАТ «Кредитпромбанк» на ринку фінансових послуг 

 

В умовах поступового посткризового відновлення банківської системи ПАТ «Кредит-

промбанк» обрало вектор помірного розвитку бізнесу, зосередившись на: 

 активному залученні пасивів на внутрішньому ринку; 

 диверсифікації структури доходів (збільшення частки непроцентних доходів); 

 оптимізації структури витрат; 

 підвищенні ефективності кредитного менеджменту та управління ризиками;  

 зміцненні репутації завдяки підтримці міжнародних фінансових інститутів. 

 

Позиція у ренкінгу НБУ. За підсумками 2010 року Банк займає 17 позицію за розміром 

активів серед 175 банків. Згідно з Рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання дія-

льності банків № 868 від 30 грудня 2010 року, входить до І групи банків у ренкінгу НБУ на 2011 

рік. 
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Позиції банків в площині "Чиста валюта балансу - 

балансовий капітал" на 01.10.2009 р.
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Джерело: НБУ 

 

У якості бази для порівняння фінан-

сових показників обрано банки, пози-

ція яких найбільш близька позиції ПАТ 

«Кредитпромбанк» уплощині «Чиста 

валюта балансу - балансовий капітал» 

станом на 01.10.2009 року. Банки-

конкуренти належать як до І групи 

найбільших банків (ПАТ «Фінанси та 

Кредит», ПАТ «Банк Форум», ПАТ 

«Сведбанк», ПАТ «Брокбізнесбанк»), 

так і до ІІ групи великих банків (АТ 

«Ерсте банк», ПАТ «КБ Правекс-

банк»). Всі вони позіціонують себе як 

універсальні фінансові заклади, що на-

дають повни спектр фінансових послуг 

усім клієнтським сегментам. 

 
Джерело:НБУ  

 

 

У 2010 році стратегічні орієнтири 

Банку були спрямовані на відновлення 

прибутковості бізнесу, збереження ри-

нкової частки та розширення присут-

ності на перспективних ринках, зни-

ження вартості ресурсів, помірковане 

кредитування платоспроможних клієн-

тів при збереженні якості кредитно-

інвестиційного портфеля та чіткому 

виконанні всіх фінансових зобов‟язань. 

  

 

Конкурентне середовище 

 

 
Джерело: НБУ 

 

Одним із показників, що свідчить 

про якість активів, є співвідношення 

кредитного портфеля до активів, яке 

варіюється у розглянутих банків від 

54,8% до 126%.  

Більшість банків-конкурентів у 

2010 р. зменшили частку кредитного 

портфеля в активах, зокрема ПАТ 

«Кредитпромбанк» показав мінус 9 

п.п. за рік до показника 77,8%, що є 

нижчим за середнє по БСУ, та свід-

чить про дотримання виваженої кре-

дитної політики, спрямованої на по-

ліпшення якості активів. 
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 Джерело: НБУ 

 

Шість банків з порівняльної групи 

поліпшили показник співвідношення 

балансового капіталу до активів у 

2010 р., причому ПАТ «Кредитпро-

мбанк» досяг найбільш суттєвого 

поліпшення (+ 4 п.п.), якщо не брати 

до уваги показник ПАТ «Сведбанк», 

який за результатами 2009 року мав 

від‟ємне значення балансового капі-

талу.  

 Для більшості комерційних банків 

проблема докапіталізації залишаєть-

ся найбільш актуальною, як і про-

блема якості активів. 

 

 

Коефіцієнт покриття кредитів 

строковими депозитами характери-

зує баланс ліквідності та розриви 

фінансування.  

У ПАТ «Кредитпромбанк» третій 

показник коефіцієнту в порівняльній 

групі (0,49) з позитивною динамікою 

(+ 22 п.п. за рік) та перевищенням 

середнього показника по БСУ (0,37), 

що свідчить про проведення Банком 

збалансованої політики управління 

активами і пасивами. 

Джерело: НБУ  

 

 

  

 

 Джерело: НБУ 

У 2010 році більшість банків з 

порівняльної групи, як і банківська 

система в цілому, поліпшили фінан-

сові результати відносно 2009 року. 

Негативні фінансові результати бан-

ків ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Дочі-

рній банк Сбербанку Россії» та АТ 

«Ерсте банк» пов‟язані, насамперед, 

зі значними обсягами відрахувань в 

резерви під активні операції банків 

згідно з вимогами НБУ (31% від за-

гального обсягу банківських видат-

ків на 01.01.2011). 

ПАТ «Кредитпромбанк» має по-

зитивний фінансовий результат на 

рівні 25 млн. грн. 

 



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                                        Річна фінансова звітність за 2010 рік 

68 

  

 Поточні ринкові умови вимагають від банків дотримання виваженої стратегії, спрямо-

ваної на: 

 підтримку рівня ліквідності та адекватності капіталу; 

 диверсифікацію інструментів фондування та інвестування; 

 підвищення рівня ефективності ризик-менеджменту, що сприятиме збалансованому 

управлінню активами і пасивами; 

 збільшення доходів, оптимізацію структури витрат; 

 нарощування присутності на ринках з високим потенціалом дохідності; 

 поміркований приріст клієнтської бази та основних фінансових показників. 

 

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти й тлумачення, що забезпечу-

ють контекст, у якому потрібно читати стандарти 

 

Протягом звітного року Банк застосував такі переглянуті МСФЗ і нові Інтерпретації. 

Вплив цих змін наведено нижче. 

 
МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» (переглянутий у січні 2008 

року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 липня 2009 року або після цієї да-
ти) 

Відповідно до вимог переглянутого МСБО 27, загальна сума усіх видів доходів суб‟єкта 

господарської діяльності має відноситися до власників материнської компанії та неконтролюю-

чих учасників (раніше – «частка меншості»), навіть якщо внаслідок цього у неконтролюючих 

учасників виникає збиток. Встановлений стандарт здебільшого вимагає, щоб збитки, що пере-

вищують частку неконтролюючих учасників, відносилися до власників материнської компанії. 

Крім того, у переглянутому МСБО 27 також вказано, що зміни частки власності материнської 

компанії у дочірній компанії, що не призводять до втрати контролю, слід визнавати як операції з 

капіталом. У стандарті також описаний метод оцінки прибутку або збитку, що виникає у ре-

зультаті втрати контролю над дочірньою компанією. Будь-яку інвестицію, що зберігається у ко-

лишній дочірній компанії, слід оцінювати за справедливою вартістю на дату втрати контролю. 

Керівництво вважає, що ці зміни не мають впливу на фінансову звітність Банку. 
 

МСФЗ 3 «Об’єднання компаній» (переглянутий у січні 2008 року; застосовується до 
операцій з об’єднання компаній, в яких дата придбання відноситься до першого річного фінан-
сового періоду, який починається 1 липня 2009 року або після цієї дати) 

Переглянутий МСФЗ 3 надає суб‟єктам господарської діяльності право вибору стосовно 

оцінки часток неконтролюючих учасників– або за методом, що описаний у встановленому 

МСФЗ 3 (пропорційна частка покупця в чистих активах, що можуть бути визначені), або за 

справедливою вартістю. У зміненому МСФЗ 3 детальніше описані принципи обліку операції з 

об‟єднання компаній за методом придбання. Крім того, була скасована вимога оцінювати за 

справедливою вартістю кожний актив та кожне зобов‟язання на кожному етапі операції поетап-

ного придбання, для того, щоб визначити частку гудвілу. Натомість гудвіл оцінюватиметься як 

різниця на дату придбання між справедливою вартістю інвестиції у компанію, що існувала до 

придбання, переданою винагородою та придбаними чистими активами. Витрати, пов‟язані з 

операцією з придбання, відображаються окремо від вартості об‟єднання компаній, відповідно, 

визнаються у складі витрат, а не у складі гудвілу. На дату придбання покупець зобов‟язаний ви-

знавати зобов‟язання, пов‟язане з сумою умовної винагороди за компанію, яку він купує. Зміни 

справедливої вартості такого зобов‟язання після дати придбання визнаються у відповідних ви-

падках згідно з іншими чинними МСФЗ, а не за допомогою коригування гудвілу. Сфера засто-

сування переглянутого МСФЗ поширюється тепер на об‟єднання компаній за участю лише спі-

льних підприємств та на об‟єднання компаній винятково шляхом укладення договору. Керівни-

цтво вважає, що ці зміни не мають впливу на фінансову звітність Банку. 
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МСФЗ 2, МСБО 38, тлумачення IFRIC 9 та тлумачення IFRIC 16, МСФЗ 5, МСФЗ 8, 
МСБО 1, МСБО 7, МСБО 17, МСБО 36 та МСБО 39 

Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності (опубліковані у квітні 

2009 року; Зміни МСФЗ 2, МСБО 38, тлумачення IFRIC 9 та тлумачення IFRIC 16 застосовують-

ся до річних періодів, які починаються з 1 липня 2009 року або після цієї дати; Зміни МСФЗ 5, 

МСФЗ 8, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 17, МСБО 36 та МСБО 39 застосовуються до річних періодів, 

які починаються з 1 січня 2010 року або після цієї дати). Ці вдосконалення являють собою поєд-

нання змін по суті та роз‟яснень таких стандартів та тлумачень: роз‟яснення, що на внески підп-

риємств в операції під спільним контролем та створення спільних підприємств не поширюється 

сфера застосування МСФЗ 2, Роз‟яснення вимог до розкриття інформації згідно з МСФЗ 5 та ін-

шими стандартами стосовно необоротних активів (або ліквідаційних груп), віднесених до кате-

горії активів, що утримуються для продажу, або припиненої діяльності, Вимоги розкривати у зві-

тності інформацію про загальну оцінку активів та зобов‟язань для кожного звітного сегмента згі-

дно з МСФЗ 8, лише якщо інформація про такі суми регулярно надається особам або органам, 

відповідальним за прийняття операційних рішень; зміна МСБО 1, що дозволяє відносити деякі 

зобов‟язання, розрахунок за якими здійснюється власними дольовими інструментами суб‟єкта 

господарювання, до категорії довгострокових, Зміна МСБО 7, згідно з якою лише ті активи, що 

призводять до виникнення активу, можуть бути віднесені до категорії інвестиційної діяльності; 

дозвіл відносити деякі довгострокові договори оренди землі до категорії фінансової оренди від-

повідно до МСБО 17 навіть без передачі права власності на землю після закінчення строку орен-

ди; надання додаткових рекомендацій в МСБО 18 для визначення того факту, чи виступає 

суб‟єкт господарювання принципалом чи агентом; роз‟яснення в МСБО 36, що одиниця, яка ге-

нерує грошові потоки, не може бути більше операційного сегмента до об‟єднання; доповнення 

МСБО 38, що стосується оцінки справедливої вартості нематеріальних активів, придбаних у ході 

операції з об‟єднання компаній, Зміна МСБО 39, яка включає до сфери застосування цього стан-

дарту опціонні контракти, які можуть призвести до об‟єднання бізнесу, роз‟яснює період рекла-

сифікації прибутку або збитків від інструментів, які хеджують грошові потоки, з категорії капі-

талу до фінансового результату, визначає, що можливість дострокового погашення тісно 

пов‟язана з основним договором, якщо після використання цієї можливості позичальник компен-

сує кредитору економічні збитки; зміна тлумачення IFRIC 9, яка визначає, що до сфери застосу-

вання цього тлумачення не входять похідні інструменти, вбудовані у договори, придбані в ході 

операцій під спільним контролем, а також утворення спільних підприємств. А також вилучення з 

тлумачення IFRIC 16 обмеження, яке забороняє володіти інструментом хеджування закордонній 

діяльності, стосовно якої здійснюється хеджування. Керівництво Банку вважає, що ці зміни не 

мають впливу на фінансову звітність Банку. 

 

Інтерпретація ПКІ 17 «Розподіл негрошових потоків між власниками» 

Інтерпретація ПКІ 17 була випущена 27 листопада 2008 і набуває чинності щодо річних 

звітних періодів, що починаються 1 липня 2009 р. або після цієї дати. Ця інтерпретація застосо-

вується до розподілу на пропорційній основі негрошових активів між власниками, крім операцій 

під загальним контролем, і потребує визнання зобов‟язань із виплати дивідендів у момент їх ого-

лошення за справедливою вартістю чистих активів, що належать до розподілу, з відображенням 

різниці між сумою сплачених дивідендів і балансової вартості розподілюваних чистих активів у 

звіті про прибутки і збитки. Згідно з Інтерпретацією ПКІ 17 підприємство повинно додатково ро-

зкрити інформацію у разі, якщо чисті активи, що належать до розподілу між власниками, є діяль-

ністю, що завершено. Банк вважає, що ця Інтерпретація не матиме впливу на фінансову звітність 

Банку. 

 

Інтерпретація ПКІ 18 «Передача активів клієнтами»  

Інтерпретація ПКІ 18 була опублікована в січні 2009 року і повинна застосовуватися до 

передачі активів клієнтам з 1 липня 2009 року та після цієї дати, з можливістю дострокового за-

стосування за умови, що на дату передачі отримано відповідні оцінки. Ця Інтерпретація повинна 

застосовуватися перспективно. ПКІ 18 утримує керівництво з обліку угод, за якими підприємст-

во отримує від клієнта об‟єкт основних засобів, який в подальшому повинен використовуватися 
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для приєднання клієнта до мережі або для забезпечення клієнту постійного доступу до каналів 

поставки товарів чи послуг, або для того чи іншого разом. Банк вважає, що ця Інтерпретація не 

матиме впливу на фінансову звітність Банку, оскільки Банк не отримував активів від своїх клієн-

тів. 

 

Доповнення до МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій – “Умови, що дають право на одер-

жання винагороди на основі пайових інструментів та відторгнення права” 

Це доповнення до МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій” було прийнято в січні 2008 року і 

повинно застосовуватись до фінансових періодів, починаючи з 1 січня 2009 р., або після цієї да-

ти. Стандарт обмежує визначення “умови, яка дає право на одержання винагороди на основі па-

йових інструментів” умовою, що включає явно виражену, або таку, що припускає, вимогу надати 

послуги. Інші умови є умовами, які не дають права на одержання винагороди на основі пайових 

інструментів, що повинні бути враховані при визначенні справедливої вартості наданого пайово-

го інструменту. У разі, якщо право на винагороду не надається у результаті невиконання умови, 

яка не дає права на одержання винагороди на основі пайових інструментів, що контролюється 

підприємством або контрагентом, воно повинно відображатися в обліку як відторгнення права. 

Банк не здійснював програм виплат пайовими інструментами з умовами, які не дають права на 

одержання винагороди, і тому не очікує істотного впливу на облік виплат пайовими інструмен-

тами. 

 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 

Поправки до МСБО 39 були опубліковані в серпні 2008 року та набирають чинності в 

дію для річних звітних періодів, що починаються з 01 липня 2009 року або після цієї дати. Ці 

поправки присвячені визнанню в якості об‟єкта хеджування одностороннього ризику, який ви-

ник у зв‟язку з об‟єктом хеджування, а також інфляції в якості хеджованого ризику при певних 

обставинах. Поправки пояснюють, що підприємтсво може визнавати в якості об‟єкта хеджуван-

ня частину змін справедливої вартості або грошових потоків фінансового інструменту. Банк 

вважає, що ці поправки не матимуть впливу на його фінансову звітність, оскільки Банк не має 

подібних угод хеджування. 

 

Далі наведено стандарти та Інтерпретації, що були випущені, але ще не вступили в силу. 

 

Поправки до МСФО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: представлення» - «Класифікація 

прав на придбання додаткових акцій» 

У жовтні 2009 року Рада з МСФО опублікувала поправки до МСФО (IAS) 32. Ці поправ-

ки набирають чинності в силу для річних періодів, що починаються 01 лютого 2010 року або 

після цієї дати, з можливістю дострокового застосування. Відповідно до поправок визначення 

фінансового зобов‟язання в МСФО (IAS) 32 змінюються таким чином, що права на придбання 

додаткових акцій, а також деякі опціони і варранти будуть класифікуватися як пайові інструме-

нти. Це застосовується, якщо всім держателям непохідних пайових інструментів підприємства 

одного й того ж класу на пропорційній основі надаються права на фіксовану кількість додатко-

вих акцій в обмін на фіксовану суму грошових коштів у будь-якій валюті. Банк вважає, що ці 

поправки не матимуть впливу на його фінансову звітність.  

 

Зміни до МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» (випущений в листо-

паді 2009 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються розпочинаються 1 січня 

2011 року або після цієї дати). 

 МСБО (IAS) 24 був переглянутий в 2009 році, внаслідок чого: (а) було спрощене визна-

чення пов‟язаної сторони та уточнено його значення, а також усунені суперечності і (б) було 

надане часткове звільнення від застосування вимог до надання інформації для державних ком-

паній. Банк вважає що ці зміни не матимуть впливу на його діяльність. 
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 Передоплата на мінімальні вимоги до фінансування – Зміни до КТМФЗ 14 (застосову-

ються для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати).  

Ці зміни мають обмежену дію, оскільки застосовуються тільки до тих компаній, які зо-

бов‟язані здійснювати мінімальні внески для фінансування пенсійних планів зі встановленими 

виплатами. Ця зміна скасовує непередбачувані наслідки КТМФЗ14, що відносяться до передо-

плати добровільних пенсійних планів, в тих випадках, коли є мінімальні вимоги до фінансуван-

ня. Банк вважає, що ці зміни не матимуть впливу на його діяльність. 

Обмежені виключення щодо надання порівняльної інформації відповідно до МСФЗ 7 для 

компаній, що вперше використовують МСФЗ – Зміни до МСФЗ 1 (застосовуються для річних 

періодів, що починаються 1 липня 2010 року або після цієї дати). 

 Компанії, які вже складають фінансову звітність за МСФЗ, були звільнені від надання 

порівняльних даних в рамках розкриття інформації, яке необхідне відповідно до змін до МСФЗ 

7 “Фінансові інструменти: розкриття”, що були випущені в березні 2009 року. Ці зміни до 

МСФЗ 1 надають компаніям, що вперше використовують МСФЗ, можливість використовувати 

ті ж перехідні положення, що включені до змін до МСФЗ 7.  

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти (перша частина)» 

 

У листопаді 2009 року Рада з МСБО опублікувала першу частину МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». Цей стандарт поступово замінить МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка». МСФЗ 9 набирають чинності в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 

січня 2013 року або після цієї дати. Компанії можуть достроково застосовувати першу частину 

стандарту для річних періодів, що закінчуються 31 грудня 2009 року та після цієї дати. Перша 

частина МСФЗ 9 вводить нові вимоги щодо класифікації і оцінки фінансових активів, а саме: з 

метою наступної оцінки всі фінансові активи повинні класифікуватися як оцінювані за аморти-

зованою вартістю або за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки та збитки. При 

цьому є можливість вибору, щодо відображення переоцінки пайових інструментів, які не при-

значені для торгівлі, через інший сукупний дохід. На сьогодні Банк оцінює вплив цього стандар-

ту і обирає дату його первинного застосування. 

 

Інтерпретація IFRIC 19 «Погашення фінансових зобов’язань шляхом надання пайових 

інструментів» 

Інтерпретація IFRIC 19, випущена в листопаді 2009 року, набирає чинності для річних 

звітних періодів, що починаються 01 липня 2010 року або після цієї дати. Інтерпретація регулює 

облік реструктуризації фінансових зобов‟язань, внаслідок чого зобов‟язання погашається за ра-

хунок випуску дебітором власних пайових інструментів на користь кредитора. Прибуток або 

збиток відображається в звіті про прибутки та збитки і є різницею між справедливою вартістю 

пайових інструментів та балансовою вартістю боргу. Банк вважає, що ця Інтерпретація не мати-

ме впливу на його фінансову звітність. 

 

У травні 2010 року Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в рамках що-

річного проекту з удосконалення опублікувала поправки до МСФЗ (третій збірник). Більшість 

поправок набирають чинності для звітних періодів, що починаються 01 січня 2011 року або після 

цієї дати. Стосовно кожного стандарта існують окремі перехідні положення. Поправки, що 

включені до «Удосконалення МСФЗ», матимуть вплив на облікову політику, фінансовий стан та 

результати фінансової діяльності Банку, як описано нижче.  

 

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»: вводить поправки 

стосовно розкриття кількісної інформації та інформації про кредитний ризик. Очікується, що 

додаткові вимоги не матимуть значного ефекта, бо інформація є легкодоступною. 
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 МСФО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: доповнена вимогами до розкриття 

наступної інформації: зобов‟язання, які ймовірніше за все вплинуть на справедливу вартість 

фінансових інструментів і їхню класифікацію; перекази фінансових інструментів між різними 

рівнями ієрархії джерел справедливої вартості; зміни класифікації фінансових активів; зміни 

умовних зобов‟язань та активів. Додаткові вимоги будуть застосовуватися Банком в проміжній 

звітності. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IFRS) 3, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 та Інтерп-

ретації IFRIC 13 не матимуть впливу на облікову політику, фінансовий стан і результати фінан-

сової діяльності Банку. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «фінансові інструменти: розкриття інформації» 

У жовтні 2010 року Рада з МСФО опублікувала поправки до МСФЗ (IFRS) 7, які наби-

рають чинності для річних періодів, що починаються 01 липня 2011 року та після цієї дати. По-

правки вводять додаткові вимоги до розкриття інформації про активи, що передані, але визнан-

ня яких не припинено. Банк вважає, що поправки не матимуть впливу на фінансовий стан та ре-

зультати фінансової діяльності Банку. 

 

Розкриття – Передавання фінансових активів – Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 (випущені в 

жовтні 2010 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 ро-

ку або після цієї дати).  

Ці зміни вимагають додаткового розкриття розміру ризику, що виникає під час переда-

вання фінансових активів. Зміни включають вимоги до розкриття інформації за класами фінан-

сових активів, що передані контрагенту, але обліковуються на балансі компанії, а саме: характер, 

вартість, опис ризиків та вигод, пов‟язаних з активом. Також необхідним є розкриття, що дозво-

ляє користувачу зрозуміти розмір пов‟язаного з активом фінансового зобов‟язання, а також вза-

ємозв‟язок між фінансовим активом та пов‟язаним з ним фінансовим зобов‟язанням. Якщо ви-

знання активу було припинено, але компанія все ще піддається певним ризикам та має можли-

вість одержувати певні вигоди, пов‟язані з переданим активом, потрібне додаткове розкриття 

інформації для розуміння користувачем розміру такого ризику.  

Поправки до МСФО (IАS) 12 «Податок на прибуток» - Відстрочені податки: відшкоду-

вання активу, що лежить в основі відстроченого податку» 

 

У грудні 2010 року Рада з МСФО опублікувала поправки до МСФО (IАS) 12, які наби-

рають чинності для звітних періодів, що починаються 01 січня 2012 року або після цієї дати. Ві-

дповідно до поправок, відстрочений податок з інвестиційної власності, що обліковується за 

справедливою вартістю, та за неамортизованими активами у сфері застосування МСФО (IAS) 

16, до яких застосовується модель переоцінки, буде визначатися, виходячи із припущення, що 

балансова вартість буде відшкодовуватися шляхом продажу активу. На сьогодні Банк оцінює 

вплив цих поправок. 

  

Основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності 

 

Судження 

 

Під час застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження (крім 

облікових оцінок, які мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітно-

сті): 
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Класифікація цінних паперів 

 

Цінні папери в портфелі Банку включають державні облігації, облігації підприємств, ве-

кселі та акції підприємств. При первісному визнанні Банк класифікує усі цінні папери як фінан-

сові активи, доступні для продажу, з відображенням змін справедливої вартості у складі капіта-

лу та як торгові цінні папери, з відображенням змін справедливої вартості у звіті про фінансові 

результати. 

 

Невизначеність оцінок 

 

Нижче наведені основні припущення стосовно розвитку ситуації у подальшому та інших 

основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть в собі значний ризик виник-

нення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів протягом на-

ступного фінансового року: 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Якщо справедливу вартість фінансових активів та фінансових зобов‟язань, відображених 

в балансі, неможливо визначити на основі цін на активному ринку, вона визначається з викори-

станням різних методик оцінки, що включають застосування математичних моделей. Вихідні 

дані для цих моделей визначаються на основі спостережуваного ринку, за можливості, але коли 

це неможливо, при визначенні справедливої вартості необхідні певні судження. 

 

Резерв під зменшення корисності фінансових інструментів 

 

Банк регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зме-

ншення корисності. Банк використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корис-

ності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів та/або юридичних труднощів, 

при виникненні негативних факторів щодо бізнесу позичальника, погіршення умов діяльності в 

галузі, негативних змін на ринку. Таке судження використовується Банком при створенні внут-

рішніх методик оцінки фінансового стану позичальників, зокрема, при визначенні коефіцієнтів 

оцінки фінансового стану, встановленні їх гранично допустимих значень та вагомості, розробці 

скорингових моделей.  

 

Справедлива вартість будівель 

 

Як зазначено в Примітці 1, будівлі, що належать Банку, регулярно переоцінюються. Пе-

реоцінка проводиться на основі результатів оцінки, яку виконують незалежні оцінювачі. Осно-

вою оцінки є метод порівняння продажів, результати якого підтверджуються методом капіталі-

зації доходу. У ході переоцінки незалежні оцінювачі використовують професійні судження та 

оцінки для визначення аналогів будівель, що використовуються при застосуванні методу порів-

няння реалізації, строків експлуатації активів, які переоцінюються, та норм капіталізації, що ви-

користовуються при застосуванні методу капіталізації доходу. 

 

Справедлива вартість при первісному визнанні фінансових інструментів, що не мають 

котирування на активних ринках 

 

Вимога МСБО 39 щодо обліку фінансових інструментів при їх первісному визнанні за 

справедливою вартістю в разі, якщо для даних фінансових інструментів не має активного ринку, 

реалізована Банком на основі внутрішньої системи ціноутворення. При визначенні справедливої 

вартості окремих кредитних операцій Банк використовує різні підходи та методи оцінювання, 

але всі ці методи оцінювання поєднують чинники, які учасники ринку розглядали б при встано-

вленні ціни кредитних операцій, та узгоджуються з прийнятими економічними методологіями 

ціноутворення щодо фінансових інструментів. 
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На основі внутрішньої методики Банк визначає ринкові процентні ставки у розрізі груп 

позичальників, банківських продуктів, валют, строків кредитування. Всі підходи та методи оці-

нювання, які застосовує Банк, грунтуються на достовірній вхідній інформації за оприлюднени-

ми даними, які можна систематично отримувати від регуляторного органу, з публічних видань, 

веб-сайтів або інших джерел публічної інформації.  

При визначенні рівня доходу за кредитною операцією Банк враховує собівартість креди-

ту, що розраховується, виходячи з показників вартості ресурсної бази Банку, непроцентного на-

вантаження, інфляційних очікувань, поточної та прогнозованої кон‟юнктури фінансових ринків 

та інших макроекономічних показників, та премію за ризик. При цьому використовується 

суб′єктивна оцінка рівня ризику банківського продукту, інфляційних очікувань, поточної та 

прогнозованої кон‟юнктури фінансових ринків та інших показників 

 

Операції з пов’язаними сторонами 

 

Під час звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов‟язаними сторонами. МСБО 39 

вимагає обліковувати фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою вартіс-

тю. За відсутності активного ринку таких операцій, а також для того, щоб визначити, чи здійс-

нювались такі операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використову-

ються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів 

операцій з непов‟язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. 

 

 Визнання відстрочених податкових активів 

 

Станом на 31 грудня 2010 року Банк визнав відстрочений податковий актив у сумі 

21 121 тис. грн. (у 2009 р. податковий актив у сумі 34 642 тис. грн.). Враховуючи попередній 

досвід роботи та перспективи у своїй діяльності, керівництво Банку вважає, що протягом най-

ближчого періоду матиме достатньо оподатковуваного прибутку, який дасть змогу реалізувати 

відстрочену податкову пільгу.  
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти  

 

Поточні рахунки НБУ становлять собою суми, розміщені в НБУ для забезпечення щоден-

них розрахунків та інших операцій. Банк також повинен утримувати резерв коштів на рахунку в 

НБУ (обов‟язкові резерви) у формі безпроцентного незнижувального залишку, який розрахову-

ється як частка від певних зобов‟язань Банку. Законодавчих обмежень щодо використання таких 

коштів в НБУ не існує. Однак, якщо вимоги щодо мінімального обов‟язкового середнього резер-

ву не дотримуються, то до Банку можуть бути застосовані штрафні санкції. Банк був зо-

бов‟язаний підтримувати мінімальний резерв, розрахований як середньозважений залишок на 

основі щоденних даних протягом місяця, та дотримувався цього мінімального розміру. Сума ре-

зервів, згідно з установленим нормативом, що утримується на кореспондентському рахунку в 

НБУ, за період з 1 до 31 грудня 2010 року становила 179 063 тис. грн. (за грудень 2009 року – 

60 670 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2010 року та 31 грудня 2009 року Банк виконував вимоги щодо 

обов‟язкових резервів. 

 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 

1 Готівкові кошти 342 376 205 192 

2 Кошти в Національному банку 

України (крім обов‟язкових резер-

вів) 

179 229 123 062 

3 Кореспондентські рахунки та депо-

зити "овернайт" у банках: 
333 785 690 637 

3.1 України 
81 660 468 045 

3.2 Інших країн 252 125 222 592 

4 Депозити в інших банках зі строком 

погашення до трьох місяців 
531 778 614 010 

5 Кредити "овернайт" у банках:  74 426 

5.1 України  74 426 

6 Усього грошових коштів та їх ек-

вівалентів 
1 387 168 1 707 327 

 

Протягом 2010 року списання заборгованості за рахунок резерву та погашення заборго-

ваності, що списана за рахунок резерву в поточному році, у Банку не було. 

 

Станом на 31 грудня 2010 року до складу грошових коштів та їх еквівалентів включено 

міжбанківські кредити овернайт на суму 29 858 тис. грн. (у 2009 р. – 74 426 тис. грн.), депозити 

в банках строком до 3- х місяців на суму 532 195 тис. грн. (у 2009 р. депозити в банках строком 

до 3-х місяців – 585 195 тис. грн.), які надані в заставу, та виступають забезпеченням за залуче-

ними коштами від банків. Кошти в НБУ в межах наявних залишків обмежені правом договірно-

го списання у сумі 83 598 тис. грн. (у 2009 р. – 83 843 тис. грн.) у разі надходження платіжної 

вимоги від контрагента. Такі залишки не розглядаються Банком як обмежені до використання. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року оцінна справедлива вартість грошових коштів 

та їх еквівалентів складала 1 387 168 тис. грн. (у 2009 р. – 1 707 327  тис. грн.). 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів 

склала 61 тис. грн. (у 2009 р. – 247 тис. грн.). Прострочені нараховані доходи станом на кінець 

звітних періодів відсутні.  
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Далі наведено негрошові фінансові операції за 2010 рік, що не включені до Звіту про рух 

грошових коштів.  

 

Таблиця 4.2. Негрошові фінансові операції 

 

Рядок  Найменування статті   за 2010 рік  

1 

Реструктуризація заборгованості банку, яка обліко-

вувалася за іншими залученими коштами та іншими 

активами та перенесення її в статтю кошти банків  

 

 в тому числі:  

1.1 за іншими залученими коштами 482 620 

1.2 за коштами банків (481 296) 

1.3 за іншими активами  (1 324) 

Упродовж 2010 року негрошових інвестиційних операцій та протягом 2009 року негро-

шових інвестиційних та фінансових операцій у Банку не було.  

 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют, строків погашення і процентних ставок гро-

шових коштів та їх еквівалентів надані в Примітці 32. 

 

Примітка 5. Торгові цінні папери 

 

Таблиця 5.1. Торгові цінні папери 

 

Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 

1 Боргові цінні папери  285 938  

1.1 Державні облігації 285 938  

2 Усього торгових цінних паперів 285 938  

 

Станом на 31 грудня 2010 р. та на 31 грудня 2009 р. цінних паперів у портфелі Банку на 

продаж, що використовувалися Банком для операцій репо, та які Банк має право продати чи пе-

резакласти, немає. 

Станом на 31 грудня 2010 року до складу цінних паперів в торговому портфелі включено 

облігації клієнтів на суму 151 358 тис. грн., які є заставою (заставна вартість – 127 258 тис. грн.), 

що виступає забезпеченням за виконанням власних зобов‟язань за залученими коштами від НБУ 

в сумі 100 839 тис. грн. 

Протягом 2010 року списання заборгованості за рахунок резерву та погашення заборго-

ваності, що списана за рахунок резерву, в поточному році у Банку не було. 

 

Протягом 2010 року Банк не проводив перекласифікацію цінних паперів між портфеля-

ми. 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів 

склала 7 018 тис. грн. (у 2009 р. – 0 тис. грн.). Прострочені нараховані доходи станом на кінець 

звітних періодів відсутні.  

 

Географічний аналіз, аналіз в розрізі валют та строків погашення цінних паперів в порт-

фелі на продаж наведено в Примітці 32. 
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Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за 2010 рік 

 

Рядок  Найменування статті  Державні облігації Усього 

1 Поточна ціна боргових торгових 

цінних паперів (за справедливою 

вартістю) 

285 938 285 938 

1.1. Органи місцевого самоврядування 285 938 285 938 

2 Усього боргових торгових цінних 

паперів 
285 938 285 938 

 

Примітка 6. Кошти в інших банках 

 

Таблиця 6.1. Кошти в інших банках 

 

Рядок  Найменування статті  2010 рік 2009 рік 

1 Депозити в інших банках: 269 128 678 

1.1 Короткострокові депозити зі стро-

ком погашення більше ніж три мі-

сяці 

269 128 678 

2 Кредити, надані іншим банкам:   99 825 

2.1 Короткострокові   99 825 

3 Резерв під знецінення коштів в ін-

ших банках 
(3 347) (698) 

4 Усього коштів у банках з міну-

сом резервів 
265 781 99 805 

 

Станом на звітну дату Банк мав концентрації ризику відносно поняття «великий ризик» 

для кредитів, що перевищує 10% від капіталу та становив на одного позичальника 15,33%. Ста-

ном на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк мав концентрації кредитного ризику на одного най-

більшого позичальника 235 572 тис. грн. (88,02% загального портфеля коштів в інших банках). 

 

Станом на 31 грудня 2010 року до складу коштів в інших банках включено депозити в 

банках, на суму 235 572 тис. грн. (у 2009 р. – кредити, що надані іншим банкам, на суму 99 825 

тис. грн.), які є заставою. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, коштів в інших банках, що фактично були за-

безпечені цінними паперами, які використовувалися для операцій репо, та які Банк має право 

продати чи перезакласти, немає. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року оцінена справедлива вартість коштів в інших 

банках складала 265 781 тис. грн. (у 2009 р. – 99 805  тис. грн.). 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів 

склала 2 181 тис. грн., із них прострочених 678 тис. грн. (у 2009 р. – 684 тис. грн., із них про-

строчених 678 тис. грн.). Іншої простроченої заборгованості за коштами в інших банках у Банку 

не було. 

 

Нижче наведено аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний та попередній 

роки. 
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Таблиця 6.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік 

 

Рядок  Найменування статті  Депозити Кредити Усього 

 Поточні і незнецінені:    

1.1 З рейтингом нижче А- 32 878  32 878 

1.2 Ті, що не мають рейтингу 235 572  235 572 

1 Усього кредитів поточних і не знеціне-

них 
268 450  268 450 

2 Знецінені кошти, які оцінені на індиві-

дуальній основі: 
678  678 

2.1 Із затримкою платежу більш ніж 366 

(367) днів 
678  678 

3 Резерв під знецінення коштів в інших 

банках 
(3 347)  (3 347) 

4 Усього коштів в інших банках за мі-

нусом резервів 
265 781  265 781 

 

Таблиця 6.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2009 рік 

 

Рядок  Найменування статті  Депозити Кредити Усього 

 Поточні і незнецінені:    

1.1. Ті, що не мають рейтингу  99 825 99 825 

1 Усього кредитів поточних і не знеціне-

них 
 99 825 99 825 

2 Знецінені кошти, які оцінені на індиві-

дуальній основі: 
678  678 

2.1 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 678  678 

3 Резерв під знецінення коштів в інших 

банках 
(678) (20) (698) 

4 Усього коштів в інших банках за мі-

нусом резервів 
 99 805 99 805 

 

Протягом 2010 року списання заборгованості за рахунок резерву та погашення заборго-

ваності, що списана за рахунок резерву, в поточному році у Банку не було. Далі наведено рух 

резервів під знецінення коштів в інших банках. 

 

Таблиця 6.4. Аналіз зміни резерву від знецінення коштів в інших банках 

 

Рядок  Найменування статті  
2010 рік  2009 рік 

Кредити Кредити 

1 Резерв під знецінення за станом на 1 

січня  
(698) (5) 

2 (Збільшення)/зменшення резерву під зне-

цінення протягом року (2 562) (693) 

3 Курсові різниці (87)  

4 Резерв під знецінення за станом на кі-

нець дня 31 грудня  
(3 347) (698) 

 

Географічний аналіз, аналіз в розрізі валют, строків погашення і процентних ставок кош-

тів в інших банках наведено в Примітці 32. 
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Примітка 7. Похідні фінансові активи та похідні фінансові зобов’язання, що обліковують-

ся за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результа-

тах 

 

Банк відносить до цієї категорії похідні фінансові активи та зобов‟язання, які утриму-

ються у торговому портфелі Банку за справедливою вартістю з визнанням результатів через 

прибутки та збитки. 

Станом на звітну дату Банк мав укладені форвардні контракти на купівлю-продаж цін-

них паперів. Угоди укладалися з метою хеджування ризиків щодо зміни цін за цінними папера-

ми (ОВДП), які Банк мав наміри продати, оскільки Банк вбачав ризик зміни цін. Ці фінансові 

активи відображаються за справедливою вартістю, яка визначається на основі ринкових цін. Ре-

зультати переоцінки (прибутки) визнавалися як активи Банку, а (збитки) – як зобов‟язання. В 

таблиці 7.1. подається інформація щодо результатів переоцінки форвардних угод за їх видами. 

 

Таблиця 7.1. Обсяги та результати переоцінки форвардних угод 

 
Базові 

Активи 

Активи, що 

куплені 

Зобов’язання, що 

продані 

Середній 

курс угод / 

середня ціна 

(грн. за 1 

ОВДП) 

Результат (прибу-

ток / збиток) за 

угодою станом на 

31.12.2010 р. 

Цінні папери (ОВДП        

4 000 шт.) 

4 270 080,00 грн. 4 294 440,00 грн. 4 206,11 
(24,00) грн. 

Цінні папери (ОВДП  

75 510 шт.) 

88 056 741,60 грн. 107 848 667,70 грн. 1 025,04 
(19 792,00) грн. 

  92 326 821,60 грн. 112 143 107,70 грн.  (19 816 286,10) грн. 

  Визнано активів, тис. грн. 0 

Визнано зобов’язань, тис. грн. (19 816) 

 

Географічний аналіз, аналіз в розрізі валют, строків погашення і процентних ставок по-

хідних фінансових інструментів наведено в Примітці 32. 

 

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Рядок  Найменування статті   2010 рік   2009 рік  

1 Кредити юридичним особам 7 754 968 8 010 368 

2 Кредити, що надані за операціями репо 369 354 338 450 

3 Кредити фізичним особам-підприємцям 67 315 86 095 

4 Іпотечні кредити фізичним особам 898 130 1 036 952 

5 Споживчі кредити фізичним особам 1 968 836 2 293 432 

6 Інші кредити фізичним особам 13 614 16 218 

7 Резерв під знецінення кредитів (1 603 438) (1 398 229) 

8 Усього кредитів за мінусом резервів 9 468 779 10 383 286 

 

Станом на 31 грудня 2010 року до складу кредитів та заборгованості клієнтів включено 

кредити юридичних та фізичних осіб на суму 2 714 111 тис. грн. (у 2009 р. – 2 795 152 тис. грн.), 

які є заставою, що виступає забезпеченням за залученими коштами від банків на суму 1 519 378 

тис. грн. (у 2009 р. – 1 740 488  тис. грн.), та в сумі 1 234 969 тис. грн. (у 2009 р. – 198 577 тис. 

грн.), які є заставою, що виступає забезпеченням за залученими коштами від міжнародних та 

інших фінансових організацій в сумі 1 319 330 тис. грн. (у 2009 р. – 256 489 тис. грн.).  
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Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р., сума кредитів та заборгованості клієнтів, що фа-

ктично були забезпечені цінними паперами (векселі та облігації підприємств), які використову-

вались для операцій репо, складає 369 354 тис. грн. (у 2009 р. – 338 450 тис. грн.). Заставна вар-

тість цінних паперів, що використовувались для операцій репо склала 377 223 тис. грн. (у 2009 

році– 379 500 тис. грн.). Банк не має права на продаж цих цінних паперів. 

 

Нижче наведено аналіз зміни резервів сформованих за кредитами та заборгованістю клі-

єнтів. Протягом 2009 року загальна сума відхилення між різницею у сформованих резервах, на-

ведених в Таблиці 7.1. (205 209) тис. грн. та сумою резерву, наведено у звіті про фінансові ре-

зультати (294 901) тис. грн. склала (89 692) тис. грн., що пояснюється витратами, понесеними 

Банком при списанні кредитів клієнтів за рахунок резервів в сумі (89 912) тис. грн. та погашенні 

коштів за раніше списаними активами в сумі 220 тис. грн. 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів 

склала 1 060 630 тис. грн., в тому числі прострочених – 416 820 тис. грн. (у 2009 р. – 711 259 

тис. грн. та 289 209 тис. грн. відповідно). 
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Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2010 рік 

Рядок Рух резервів Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

за операці-

ями репо 

Кредити фі-

зичним осо-

бам-

підприємцям 

Іпотечні кре-

дити фізич-

ним особам 

Споживчі 

кредити фі-

зичним осо-

бам 

Інші кредити 

фізичним осо-

бам 

Усього 

1 Залишок за станом на 1 

січня 

(690 515) (3 044) (10 699) (266 989) (422 073) (4 909) (1 398 229) 

2 (Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року 

(188 647) (9 172) (21 929) (4 853) (78 135) 559 (302 177) 

3 Списання безнадійної за-

боргованості за рахунок 

резерву 

88 541  1  1 015 356 89 913 

4 Курсові різниці 3 413  28 1 812 1 795 7 7 055 

5 Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 

(787 208) (12 216) (32 599) (270 030) (497 398) (3 987) (1 603 438) 

 

Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2009 рік 

Рядок Рух резервів Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

за операці-

ями репо 

Кредити фі-

зичним осо-

бам-

підприємцям 

Іпотечні кре-

дити фізич-

ним особам 

Споживчі 

кредити фі-

зичним осо-

бам 

Інші кредити 

фізичним осо-

бам 

Усього 

1 Залишок за станом на 1 

січня 

(406 363) (220) (719) (125 099) (199 310) (5 736) (737 447) 

2 (Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року 

(399 241) (2 824) (9 980) (141 890) (223 398) 818 (776 515) 

3 Списання безнадійної за-

боргованості за рахунок 

резерву 

115 089    635 9 115 733 

4 Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 

(690 515) (3 044) (10 699) (266 989) (422 073) (4 909) (1 398 229) 

У зв`язку з тим, що протягом звітного року коливання офіційних курсів гривні до іноземних валют було незначне, рядок «курсові різниці» є несут-

тєвим для розкриття. 
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Концентрація кредитів, наданих клієнтам 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк мав концентрацію відносно поняття «ве-

ликий ризик» для кредитів, що перевищує 10% від капіталу в розмірі 2 967 638 тис. грн. (28.46% 

загального кредитного портфеля) (2009 р.: 3 428 585 тис. грн. або 31%). Далі наведено структуру 

кредитів за видами економічної діяльності. 

 

Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

 

Рядок 
Вид економічної діяльнос-

ті 

 2010 рік   2009 рік  

Cума % Сума % 

1 Виробництво 2 541 536 22.95 2 868 104 24.34 

2 Нерухомість 639 571 5.78 687 241 5.83 

3 Торгівля 2 792 263 25.22 2 789 632 23.68 

4 Сільське господарство 214 514 1.94 319 010 2.71 

5 Кредити, що надані фізич-

ним особам 
2 880 580 26.02 3 346 602 28.41 

6 Інші 2 003 753 18.09 1 770 926 15.03 

7 Усього 11 072 217 100.00 11 781 515 100.00 

 

Застава та інші інструменти зменшення кредитного ризику 

Розмір та види застави, що вимагається Банком, залежить від оцінки кредитного ризику 

контрагента. Банк запровадив основні принципи прийнятності різних видів застав та параметрів 

оцінки. 

Основні види отриманої застави включають: 

- При комерційному кредитуванні – об‟єкти нерухомого майна, споруди та обладнання, 

запаси та дебіторська заборгованість;  

- При кредитуванні фізичних осіб – застава житла та автомобілів. 

Банк використовує інші види забезпечення, які не можуть вільно бути реалізованими на 

ринку, з метою покриття своїх збитків у разі невиконання кредитором зобов‟язань з погашення 

кредиту. Таке забезпечення може включати товари в обороті, гарантії чи поруки і використову-

ється Банком в якості додаткового інструменту впливу на кредитора. 

 

Крім того, Банк використовує різні програми страхування при кредитуванні клієнтів як 

додатковий інструмент управління кредитним ризиком. Станом на кінець дня 31 грудня 2010 ро-

ку загальна сума кредитів клієнтів, що була застрахована Банком, склала 7 758 853 тис. грн. (у 

2009 р. – 6 995 303 тис. грн.), в тому числі: 

- страхування фінансових ризиків Банку – 7 768 тис. грн. (у 2009 р. – 81 547 тис. грн.); 

- страхування життя та здоров‟я клієнтів – 651 801 тис. грн. (у 2009 р. – 761 834 тис. 

грн.); 

- страхування заставного майна – 7 099 284 тис. грн. (у 2009 р. – 6 151 922 тис. грн.). 

 

Керівництво здійснює моніторинг ринкової вартості забезпечення, вимагає надання кліє-

нтом додаткового забезпечення відповідно до основної угоди, а також відслідковує ринкову вар-

тість отриманого забезпечення під час перевірки достатності резерву під збитки від знецінення. 

 

Протягом 2010 року до Банку не переходило право власності на предмет застави. 

 

Нижче наведена інформація стосовно видів забезпечення кредитів (Таблиці 8.5,8.6), а та-

кож подано аналіз кредитної якості кредитів та сформованого резерву за звітний і попередній 

роки за категоріями кредитів (Таблиці 8.7, 8.8). Інформація стосовно змішаних видів забезпечен-

ня подається з врахуванням ліквідності окремих їх видів за методикою НБУ. 



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                                                                                                          Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік 

83 

 

Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2010 рік 

 

Рядок Найменування 

статті 

Кредити юри-

дичним особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити фі-

зичним осо-

бам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичним осо-

бам 

Споживчі 

кредити фі-

зичним осо-

бам 

Інші кре-

дити фізи-

чним осо-

бам 

Усього 

1 Незабезпечені 

кредити 

501 638   46 581 91 040 11 803 651 062 

2 Кредити, що за-

безпечені: 

7 253 330 369 354 67 315 851 549 1 877 796 1 811 10 421 155 

2.1 Нерухоме майно 

житлового призна-

чення 

81 464  1 697 558 803 528 735  1 170 699 

2.2 Інше нерухоме 

майно 

4 337 543  59 180 260 120 951 674  5 608 517 

2.3 Цінні папери 14 807 369 354     384 161 

2.4 Грошові депозити 597 224   1 337 38 339 1 743 638 643 

2.5 Інше майно 1 354 225  6 438 143 357 990 68 1 718 864 

2.6 Інші види забезпе-

чення 

868 067   31 146 1 058  900 271 

3 Усього кредитів 

та заборгованість 

клієнтів 

7 754 968 369 354 67 315 898 130 1 968 836 13 614 11 072 217 

 

Застава, яка забезпечує кредитний портфель, враховує суми, що покривають надані зобов‟язання з кредитування. 
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Таблиця 8.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2009 рік 

 

Рядок Найменування 

статті 

Кредити юри-

дичним особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити фі-

зичним осо-

бам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичним осо-

бам 

Споживчі 

кредити фі-

зичним осо-

бам 

Інші кре-

дити фізи-

чним осо-

бам 

Усього 

1 Незабезпечені 

кредити 

462 145  11 29 967 99 543 16 129 607 795 

2 Кредити, що за-

безпечені: 

7 548 223 338 450 86 084 1 006 985 2 193 889 89 11 173 720 

2.1 Нерухоме майно 

житлового призна-

чення 

90 194  2 432 644 784 644 040  1 381 450 

2.2 Інше нерухоме 

майно 

4 650 979  67 524 288 654 978 337  5 985 494 

2.3 Цінні папери  337 371     337 371 

2.4 Грошові депозити 608 011  177 2 037 39 521 6 649 752 

2.5 Інше майно 1 405 124  3 890 3 026 530 710 83 1 942 833 

2.6 Інші види забезпе-

чення 

793 915 1 079 12 061 68 484 1 281  876 820 

3 Усього кредитів 

та заборгованість 

клієнтів 

8 010 368 338 450 86 095 1 036 952 2 293 432 16 218 11 781 515 

 

Застава, яка забезпечує кредитний портфель, враховує суми, що покривають надані зобов‟язання з кредитування. 
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Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2010 рік 

 

Рядок Найменування статті Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити фі-

зичним осо-

бам - підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичних осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1.1 Поточні та незнеці-

нені: 

2 588 465 337 814 34 044 390 790 498 012 6 487 3 855 612 

1.1.1 Стандартна заборго-

ваність 

1 131 912  6 705 354 758 435 068 3 057 1 931 500 

1.1.1.1 Великі позичальники з 

кредитною історією 

більше 2 років 

364 918      364 918 

1.1.1.2 Нові великі позичаль-

ники 

217 007      217 007 

1.1.1.3 Великі позичальники 

(від 1 до 2 років) 

361 877  3 308    365 185 

1.1.1.4 Кредити середнім 

компаніям 

186 985  665    187 650 

1.1.1.5 Кредити малим компа-

ніям 

1 125  2 732    3 857 

1.1.1.6 Фізичні особи    354 758 435 068 3 057 792 883 

1.1.2 Нестандартна забор-

гованість 

1 456 553 337 814 27 339 36 032 62 944 3 430 1 924 112 

1.1.2.1 Нові великі позичаль-

ники 

5 063      5 063 

1.1.2.2 Великі позичальники 

(від 1 до 2 років) 

1 129 510 337 814     1 467 324 

1.1.2.3 Кредити середнім 

компаніям 

280 507  25 953    306 460 

1.1.2.4 Кредити малим компа-

ніям 

41 473  1 386    42 859 
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Рядок Найменування статті Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити фі-

зичним осо-

бам підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичних осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1.1.2.5 Фізичні особи    36 032 62 944 3 430 102 406 

1.2 Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті 

3 997 753 31 540  44 561 362 509 97 4 436 460 

1 Усього кредитів по-

точних та незнеціне-

них: 

6 586 218 369 354 34 044 435 351 860 521 6 584 8 292 072 

2 Прострочені, але не-

знецінені: 

4 933   5 806  114 440  125 179 

2.1 Із затримкою платежу 

до 31 днів 

4 062   4 515 36 153  44 730 

2.2 Із затримкою платежу 

від 32 до 90 днів 

871   1 291 78 287  80 449 

3 Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуа-

льній основі: 

1 163 817  33 271 456 973 993 875 7 030 2 654 966 

3.1 Без прострочки 555      555 

3.2 Із затримкою платежу 

до 31 днів 

64 989   11 648 19 977 61 96 675 

3.3 Із затримкою платежу 

від 32 до 90 днів 

238 084   18 794 64 650 10 321 538 

3.4. Із затримкою платежу 

від 91 до 183 днів 

34 236   14 171 172 058 26 220 491 

3.5. Із затримкою платежу 

від 184 до 365 (366) 

днів 

184 444   22 841 43 104 67  250 456 
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Рядок Найменування статті Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити фі-

зичним осо-

бам підпри-

ємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичних осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

3.6 Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) 

днів 

641 509  33 271 389 519 694 086 6 866 1 765 251 

4 Резерв під знецінення 

за кредитами 

(787 208) (12 216) (32 599) (270 030) (497 398) (3 987) (1 603 438) 

5 Усього кредитів 6 967 760 357 138 34 716 628 100  1 471 438 9 627 9 468 779 

 

Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2009 рік 

 

Рядок Найменування статті Кредити 

юридич-

ним особам 

Кредити, 

що надані 

за операці-

ями репо 

Кредити фізи-

чним особам 

підприємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичних осіб 

Споживчі 

кредити фі-

зичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1.1 Поточні та незнеці-

нені: 

3 408 473 338 450 6 949 445 911 782 503 6 388 4 988 674 

 

1.1.1 Стандартна заборго-

ваність 

1 945 859 305 748 6 772 418 504 739 463 1 150 3 417 496 

1.1.1.1 Великі позичальники з 

кредитною історією 

більше 2 років 

953 842 15 059     968 901 

1.1.1.2 Нові великі позичаль-

ники 

5 034      5 034 

1.1.1.3 Великі позичальники 

(від 1 до 2 років) 

729 155      729 155 

1.1.1.4 Кредити середнім 

компаніям 

250 115 290 689 3 912    544 716 

1.1.1.5 Кредити малим компа-

ніям 

7 713  2 860    10 573 

1.1.1.6 Фізичні особи    418 504 739 463 1 150 1 159 117 
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Рядок Найменування статті Кредити 

юридич-

ним особам 

Кредити, 

що надані 

за операці-

ями репо 

Кредити фізи-

чним особам -

підприємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичних осіб 

Споживчі 

кредити фі-

зичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1.1.2 Нестандартна забор-

гованість 

1 462 614 32 702 177 27 407 43 040 5 238 1 571 178 

1.1.2.1 Великі позичальники з 

кредитною історією 

більше 2 років 

790 040 32 702     822 742 

1.1.2.2 Нові великі позичаль-

ники 

29 411      29 411 

1.1.2.3 Великі позичальники 

(від 1 до 2 років) 

162 772      162 772 

1.1.2.4 Кредити середнім 

компаніям 

374 644      374 644 

1.1.2.5 Кредити малим компа-

ніям 

105 747  177    105 924 

1.1.2.6 Фізичні особи    27 407 43 040 5 238 75 685 

1.2 Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті 

3 047 314  23 492 69 463 539 481  3 679 750 

1 Усього кредитів по-

точних та незнеціне-

них: 

6 455 787 338 450 30 441 515 374 1 321 984 6 388 8 668 424 

2 Прострочені, але не-

знецінені: 

112 146  487 5 468 23 559  141 660 

2.1 Із затримкою платежу 

до 31 днів 

110 595  487 5 325 19 678  136 085 

3 Знецінені кредити, 

які оцінені на індиві-

дуальній основі: 

1 442 435  55 167 516 110 947 889 9 830 2 971 431 
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Рядок Найменування статті Кредити 

юридич-

ним особам 

Кредити, 

що надані 

за операці-

ями репо 

Кредити фізи-

чним особам 

підприємцям 

Іпотечні 

кредити фі-

зичних осіб 

Споживчі 

кредити фі-

зичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

3.1 Із затримкою платежу 

до 31 днів 

496 906  11 511 30 401 76 983 396 616 197 

 

 

        

3.2 Із затримкою платежу 

від 32 до 90 днів 

48 502   27 692 49 957 358 126 509 

         

3.3 Із затримкою платежу 

від 91 до 183 днів 

62 859   21 713 62 174 431 147 177 

3.4. Із затримкою платежу 

від 184 до 365 (366) 

днів 

413 529  29 642 172 094 363 558 3 437 982 260 

3.5. Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) 

днів 

420 639  14 014 264 210 395 217 5 208  1 099 288 

4 Резерв під знецінення 

за кредитами 

(690 515) (3 044) (10 699) (266 989) (422 073) (4 909) (1 398 229) 

5 Усього кредитів 7 319 853 335 406 75 396 769 963 1 871 359 11 309 10 383 286 
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Банк управляє кредитною якістю за допомогою внутрішньої політики з кредитування та 

управління кредитним ризиком. За своєю якістю кредити поділяються на такі категорії: 

- поточними та не знеціненими кредитами Банк вважає кредити, за якими не порушували-

ся умови щодо погашення суми основного боргу та / або відсотків; 

- кредитами, умови яких були переглянуті, Банк вважає ті кредити, які були б визнані 

простроченими або знеціненими, якби умови договору не були переглянуті; 

- простроченими, але не знеціненими Банк вважає кредити, за якими позичальником були 

порушені умови щодо своєчасного погашення суми основного боргу та / або процентів 

(прострочена заборгованість до 90 днів), але корисність яких не зменшилася в зв‟язку з 

покриттям ризику справедливою вартістю забезпечення; 

- знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, Банк вважає кредити, що-

до яких існують ознаки зменшення корисності (прострочена заборгованість та/або будь-

які ознаки знецінення), визначені Банком для цієї оцінки та в разі, якщо справедлива ва-

ртість застави не покриває чистий кредитний ризик. 

 

При віднесенні кредитів до категорії знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі, 

Банк проводить оцінку щодо наявності ознак, що свідчать про зменшення корисності. Ознаки поді-

ляються на прямі та непрямі. 

Прямі ознаки зменшення корисності: 

- прострочення платежу на строк понад 90 днів; 

- визнання позичальника банкрутом або неплатоспроможним; 

- виявлення суттєвих ознак зменшення корисності за іншими боргами цього позичальни-

ка. 

Непрямі ознаки зменшення корисності включають події, які можуть мати негативний вплив 

на фінансовий стан позичальника, та інформацію, отриману з надійних джерел, а саме: 

- фінансові та юридичні труднощі позичальника; 

- невиконання (часткове невиконання) умов кредитного договору, в тому числі простро-

чення платежів понад 7 днів; 

- зниження кредитоспроможності позичальника; 

- виникнення негативних факторів щодо бізнесу позичальника, погіршення умов діяльно-

сті в галузі, негативні зміни на ринку тощо; 

- пролонгація кредитів у зв‟язку з фінансовими труднощами, що виникли у позичальника. 

Вважається, що невиконання платіжних зобов‟язань за кредитом настає у разі наявності одні-

єї або більше суттєвих ознак зменшення корисності. 

 

Крім того, при проведенні оцінки кредитів за категоріями Банк вважає: 

- простроченими, але не знеціненими усі кредити позичальника в разі, якщо хоча б одна 

частина боргу (основна сума боргу та/або проценти за кредитом) хоча б за одним креди-

том позичальника була прострочена; 

- знеціненими, які оцінені на індивідуальній основі, всі кредити позичальника, у разі, як-

що хоча б одна частина боргу (основна сума боргу та/або проценти за кредитом) хоча б 

за одним кредитом позичальника відповідала наведеним ознакам зменшення корисності; 

- сукупну вартість боргу за кредитами, віднесеними до категорії прострочені, але не зне-

цінені та знецінені, які оцінені на індивідуальній основі, Банк визначає за максимальним 

терміном прострочення. 

 

Проценти, нараховані за кредитами, корисність яких зменшилась станом на кінець дня                  

31 грудня 2010 року склала 130 547  тис. грн. (2009 р. – 158 210  тис. грн.) 

 

Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але не знеціненими кредитами, склала 

3 130 467 тис. грн. (у 2009 – 225 291 тис. грн.) та за індивідуально знеціненими кредитами, які оціне-

ні на індивідуальній основі, склала 112 965 тис. грн. (у 2009 – 4 675 650 тис. грн.). 

 

Нижче наведено аналіз справедливої вартості забезпечення за видами забезпечення за про-

строченими, але не знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами. 
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Таблиця 8.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими креди-

тами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2010 рік 
 

Рядок Найменування статті Кредити 

юридич-

ним особам 

Кредити фізич-

ним особам-

підприємцям 

Іпотечні креди-

ти фізичним 

особам 

Споживчі кре-

дити фізичним 

особам 

Інші кре-

дити фі-

зичним 

особам 

Усього 

1 Справедлива вартість забезпечення за 

простроченими, але незнеціненими 

кредитами: 

1 601 108 45 833 364 978 1 118 547  3 130 467 

1.1 Нерухоме майно житлового призначення 30 316 58 213 255 322 449  566 078 

1.2 Інше нерухоме майно 668 466 38 863 151 583 427 721  1 286 632 

1.3 Цінні папери 420     420 

1.4 Грошові депозити 403   838  1 241 

1.5 Інше майно 864 842 6 913 140 367 540  1 239 434 

1.6 Інші види забезпечення 36 662     36 662 

2 Справедлива вартість забезпечення за 

знеціненими кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі 

102 485  2 890 7 590  112 965 

2.1 Нерухоме майно житлового призначення 615  2 056 5 986  8 656 

2.2 Інше нерухоме майно 37 655  834 937  39 425 

2.3 Цінні папери       

2.4 Грошові депозити       

2.5 Інше майно 64 216   668  64 884 
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Таблиця 8.10. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими креди-

тами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2009 рік 
 

Рядок Найменування статті Кредити 

юридич-

ним особам 

Кредити фізич-

ним особам-

підприємцям 

Іпотечні креди-

ти фізичним 

особам 

Споживчі кре-

дити фізичним 

особам 

Інші кре-

дити фі-

зичним 

особам 

Усього 

1 Справедлива вартість забезпечення за 

простроченими, але незнеціненими 

кредитами: 

162 303 2 057 9 214 51 717  225 291 

1.1 Нерухоме майно житлового призначення 610 1 830 9 210 28 480  40 130 

1.2 Інше нерухоме майно 88 800  4 7 780  96 584 

1.3 Грошові депозити 2 467   64  2 531 

1.4 Інше майно 70 426 227  15 393  86 046 

2 Справедлива вартість забезпечення за 

знеціненими кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі 

2 672 813 84 897 570 773 1 346 998 169 4 675 650 

2.1 Нерухоме майно житлового призначення 23 175 640 342 220 460 594  826 629 

2.2 Інше нерухоме майно 1 279 240 57 910 206 390 533 980  2 077 520 

2.3 Цінні папери 420     420 

2.4 Грошові депозити 1 040   1 288  2 328 

2.5 Інше майно 1 076 244 14 084 5 302 349 903 169 1 445 702 

2.6 Інші види забезпечення 292 694 12 263 16 861 1 233  323 051 
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При визначенні справедливої вартості забезпечення Банк керується внутрішньою методи-

кою. 

 

Справедлива вартість нерухомого майна визначена шляхом застосування річних коефіцієн-

тів динаміки росту/падіння цін на житлову нерухомість (оскільки дана ниша ринку нерухомості є 

найбільш публічною і проаналізованою спеціалістами, а його динаміка відповідає динаміці зміні 

цін на інші види нерухомості) з використанням опублікованих аналітичних даних таких організа-

цій, як Комітет з аналізу ринку Асоціації спеціалістів з нерухомості (риєлторів) України 

(АСН(р)У), яка опублікована на спеціалізованих веб-сторінках, аналітичних статей АН "Планета 

Оболонь", статистичних даних Інтернет-сайта agent.ua. 

Оцінка справедливої вартості рухомого майна (обладнання, автотранспорт, с/г техніка, то-

вари народного споживання, товари в обігу, готова продукція, товари під контролем) виконується 

шляхом індексації за індексами інфляції, опублікованими виданням "Урядовий кур‟єр" з ураху-

ванням притаманного кожному виду майна фізичного зносу за період. 

При оцінці справедливої вартості товарів на складі, товарів в обороті, готової продукції 

проводиться індексація за індексами інфляції, опублікованими виданням "Урядовий кур‟єр". Ви-

рахування фізичного зносу не проводиться, оскільки товари в обороті не використовуються за фу-

нкціональним призначенням і, як правило, здійснюється поступова його заміна на складах у міру 

реалізації. 

Майнові права на грошову виручку за контрактом, майнові права на грошові кошти не пе-

реоцінюються, оскільки їх справедлива вартість відповідає заставній вартості. 

Оцінка справедливої вартості майнових прав на товар за контрактом виконується шляхом 

індексації за індексами інфляції, опублікованими виданням "Урядовий кур‟єр". 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року оцінна справедлива вартість кредитів клієнтів 

складала 15 134 251 тис. грн. (у 2009 р. – 10 347 000  тис. грн.). 

 

Географічний аналіз, аналіз в розрізі валют, строків погашення і процентних ставок креди-

тів та заборгованості клієнтів наведено в Примітці 32. 

 

Примітка 9. Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

Таблиця 9.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Боргові цінні папери: 1 341 302 685 064 

1.1 Державні облігації 762 967  

1.2 Облігації підприємств 500 107 604 058 

1.3 Векселя 78 228 81 006 

2 Акції підприємств та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком: 
3 491 63 013 

2.1 Справедлива вартість яких визначена за 

даними оприлюднених котирувань цінних 

паперів на фондових біржах 

 59 583 

2.2 За собівартістю (справедливу вартість 

яких достовірно визначити неможливо) 
3 491 3 430 

3 Резерв під знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
(41 036)  

4 Усього цінних паперів на продаж за мі-

нусом резервів 
1 303 757 748 077 

Станом на 31 грудня 2010 р. та на 31 грудня 2009 р. цінних паперів у портфелі Банку на 

продаж, що використовувалися Банком для операцій репо, та які Банк має право продати чи пере-

закласти, немає. 
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Станом на 31 грудня 2010 року до складу цінних паперів в портфелі на продаж включено 

облігації клієнтів на суму 346 072 тис. грн. (у 2009 році – облігації клієнтів та інших банків – 

168 758 тис. грн.), які є заставою (заставна вартість – 302 022 тис. грн.); (у 2009 р. – 154 020 тис. 

грн.), що виступає забезпеченням за залученими коштами від НБУ в сумі 230 863 тис. грн. (у 2009 

році – 255 538 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2010 року до складу цінних паперів у портфелі на продаж включено 

облігації клієнтів на суму 238 826 тис. грн. (у 2009 р. – 213 981 тис. грн.), які покриті державною 

гарантією Уряду України на суму номінальної вартості боргу.  

Протягом 2010 року списання заборгованості за рахунок резерву та погашення заборгова-

ності, що списана за рахунок резерву, в поточному році у Банку не було. 

 

Протягом 2010 року Банк не проводив перекласифікацію цінних паперів між їх портфеля-

ми. 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів 

склала 67 681 тис. грн., в тому числі прострочених – 14 359 тис. грн. (у 2009 р. – 31 950 тис. грн. та 

11 633 тис. грн. відповідно). 

 

Географічний аналіз, аналіз в розрізі валют та строків погашення цінних паперів в портфелі 

на продаж наведено в Примітці 32. 

 

Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 

2010 рік 

 

Рядок  Найменування статті  
Державні облі-

гації 

Облігації підп-

риємств 

 Векселя   Усього  

 Поточні та незнецінені:     

1.1.1 Державні установи та 

підприємства 
 

238 826 
 238 826 

1.1.2 Органи місцевого само-

врядування 
762 967 

 
 762 967 

1.1.3 Великі підприємства  65 460  65 460 

1.1.4 Середні підприємства  143 280  143 280 

1.1 Усього поточних та не-

знецінених: 
762 967 447 566  1 210 533 

1.2 Боргові цінні папери, 

умови яких були перег-

лянуті  

 

 

78 228 78 228 

1 Усього поточних та не-

знецінених 
792 967 

447 566 
78 228 1 288 761 

2 Прострочені, але не 

знецінені:  
 

52 541 
 52 541 

2.1 Із затримкою платежу 

до 31 днів 
 

52 541 
 52 541 

3 Резерв під знецінення 

цінних паперів у порт-

фелі банку на продаж 
 (41 036)  (41 036) 

4 Усього боргових цін-

них паперів у портфе-

лі банку на продаж за 

мінусом резервів 

762 967 459 071 78 228 1 300 266 

 



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                    Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік 

95 

Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 

2009 рік 

 

Рядок  Найменування статті  
 Облігації підпри-

ємств  

 Векселя   Усього  

 Поточні та незнецінені: 471 494 81 006 552 500 

1.1 Державні установи та підп-

риємства 
213 981  213 981 

1.1 Великі підприємства 217 521 69 825 287 346 

1.1 Середні підприємства  11 181 11 181 

1.1 Малі підприємства 39 992  39 992 

1 Усього поточних та незне-

цінених: 
471 494 81 006 552 500 

2 Прострочені, але не знеці-

нені:  
132 564  132 564 

2.1 Із затримкою платежу до 31 

днів 
132 564  132 564 

3 Усього боргових цінних 

паперів у портфелі банку 

на продаж за мінусом ре-

зервів 

604 058 81 006 685 064 

  

Далі наведено рух цінних паперів на продаж. 

 

Таблиця 9.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж 

 

Рядок  Найменування статті  
 Приміт-

ки  
 2010 рік   2009 рік  

1 
Балансова вартість на 1 сі-

чня 
  748 077 1 141 399 

2 

Результат (дооцінка/уцінка) 

від переоцінки до справед-

ливої вартості, а саме: 

23 95 991 (80 134) 

2.1 Нереалізований результат  64 848 (75 133) 

2.2 Реалізований результат  31 143 (5 001) 

3 Нараховані процентні доходи 24 96 568 110 627 

4 Проценти отримані  (80 114) (82 060) 

5 Придбання цінних паперів   1 006 992 454 545 

6 
Реалізація цінних паперів на 

продаж 
  (463 867) (796 300) 

7 Амортизація дисконту/ премії  (5 716)  

8 Коригування резерву  (41 035)  

9 Інший рух  (53 139)  

10 
Балансова вартість за ста-

ном на кінець дня 31 грудня 
  1 303 757 748 077 

 

Деякі цінні папери в портфелі Банку на продаж були переоцінені до їх справедливої вартості ста-

ном на кінець дня 31 грудня 2010 року, яка була визначена за даними оприлюднених котирувань 

цінних паперів на фондових біржах. У результаті прибуток від переоцінки за справедливою варті-

стю в сумі 95 992  тис. грн. без вирахування податку на прибуток був визнаний як окрема складова 

капіталу (2009 р. – збиток в сумі (80 134) тис. грн.). 
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Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

Рядок Назва компанії Вид діяльності Країна 

реєстра-

ції 

2010 рік 2009 рік 

 балансова 

вартість 

(собівар-

тість)  

 Справедли-

ва вартість  

 балансова 

вартість 

(собівар-

тість)  

 справед-

лива вар-

тість  

1 Перше українське БКІ Діяльність, пов‟язана з базами 

даних 

Україна 
900  900  

2 Всеукраїнський депозитарій 

ЦП 

Інше грошове посередництво Україна 
2 530  2 530  

3 Універсальна товарна біржа 

«Контрактовий дім УМВБ» 

Управління фінансовими ризика-

ми 

Україна 
1    

4 «Товариство розвитку ін-

фраструктури спорту» ВАТ 

Будівництво споруд Україна 
   6 414 

5 «Тіса- Інвест» КУА ТОВ Інше фінансове посередництво Україна    53 169 

6 Фондова біржа ПФТС ПАТ Бiржовi операцiї з фондовими 

цiнностями 

Україна 60   

 

7 Усього   3 491  3 430 59 583 
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Примітка 10. Податок на прибуток 

 

У 2010 та 2009 роках податок на прибуток стягувався за ставкою 25% з оподатковуваного 

прибутку. Фактична ставка податку на прибуток відрізняється від нормативних ставок податку 

на прибуток.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року податок на прибуток сформовано за такими 

статтями балансу: 

- дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток в сумі 8 281 тис. грн.; 

- відстрочені податкові активи в сумі 21 121 тис. грн. 

Джерелом формування зобов‟язання щодо поточного податку на прибуток у 2010 році є 

витрати Банку, а за відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку сфор-

мовано (22 733) тис. грн., за рахунок капіталу – 9 212 тис. грн. Джерелом формування зо-

бов`язання щодо поточного податку на прибуток в 2009 році були витрати Банку, а за відстроче-

ними податковими активами Банку за рахунок витрат Банку було сформовано 80 841 тис. грн., за 

рахунок капіталу – (553) тис. грн. 

Також протягом звітного року відбулася зміна податкового законодавства щодо прийнят-

тя послідовної політики зниження ставок оподаткування з податку на прибуток з 25 до 16 відсо-

тків. Банк виконав оцінку відстрочених податкових різниць станом на кінець звітного періоду з 

врахуванням зміни ставок та з врахуванням строків їх реалізації. Відповідно до цього загальний 

ефект від зміни ставок склав 956 тис. грн.  

 

Примітка 11. Основні засоби та нематеріальні активи 

 

Нижче наведено інформацію про зміни балансової вартості основних засобів та нематері-

альних активів станом на 31 грудня 2010 року та 31 грудня 2009 року. 
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Таблиця 11. Основні засоби та нематеріальні активи 
Рядок Найменування статті Будівлі, 

споруди та 

передава-

льні при-

строї 

Машини 

та обла-

днання 

Транспор-

тні засоби 

Інструмен-

ти, прила-

ди, інвен-

тар (меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші не-

оборотні 

матеріаль-

ні активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні засо-

би та нема-

теріальні 

активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Усього 

1 Балансова вартість на початок 

2009 року 

151 972 35 693 8 553 17 345 3 711 58 568 2 389 34 278 265 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 151 972 77 141 14 221 31 484 7 905 94 742 2 389 1 090 380 944 

1.2 Знос  (41 448) (5 668) (14 139) (4 194) (36 174)  (1 056) (102 679) 

2 Надходження  359   22  20 079  20 460 

3 Поліпшення основних засобів та 

вдосконалення нематеріальних 
активів 

 101  16  258   375 

4 Передавання 19 360 476  151 31 947 (20 965)   
5 Вибуття:  59 43 166  5 517 960  6 745 

5.1 первісна вартість  340 96 578 75 13 044 960  43 15 136 

5.2 Знос  (281) (53) (412) (75) (7 527)  (43) (8 391) 

6 Амортизаційні відрахування (4 568) (9 825) (1 566) (5 206) (1 775) (18 653)  (13) (41 606) 

7 Визнання втрати корисності че-

рез фінансові результати 

(8 675)  (65)      (8 740) 

8 Відновлення корисності через 

фінансові результати 

87 

 

       87 

9 Переоцінка на статті капіталу: (1 994)        (1 994) 

9.1 первісна вартість (6 562)        (6 562) 

9.2 Знос 4 568        4 568 

10 Інше:  23  (23) (1) 1     

10.1 первісна вартість  54  (50) (9) 5    

10.2 Знос  (31)  27 8 (4)    

11 Балансова вартість на кінець 

2009 року (на початок 2010 

року) 

156 182 26 768 6 879 12 117 1 988 35 604 543 21 240 102 

11.1 Первісна (переоцінена) вартість 156 182 77 791 14 060 31 023 7 874 82 908 543  1 047 371 428 

11.2 Знос  (51 023) (7 181) (18 906) (5 886) (47 304)  (1 026) (131 326) 

12 Надходження  687 146 186 28 30 757  1 834 

13 Поліпшення основних засобів та 

вдосконалення нематеріальних 
активів 

 1 022 11 184  7   1 224 
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Рядок Наймеsнування статті Будівлі, 

споруди та 

передава-

льні при-

строї 

Машини 

та обла-

днання 

Транспор-

тні засоби 

Інструмен-

ти, прила-

ди, інвен-

тар (меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші не-

оборотні 

матеріаль-

ні активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні засо-

би та нема-

теріальні 

активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Усього 

14 Передавання  597  358 12 126 (1 093)   

15 Вибуття:  1  30 3 765 5  804 
15.1 Первісна вартість  342  212 217 2 394 5 63 3 233 

15.2 Знос  (341)  (182) (214) (1 629)  (63) (2 429) 

16 Амортизаційні відрахування (4 540) (8 698) (1 563) (4 854) (1 087) (13 021)  (9) (33 772) 
17 Визнання втрати корисності че-

рез фінансові результати 

(2 602)        (2 602) 

18 Переоцінка на статті капіталу: (18 859)        (18 859) 
18.1 первісна вартість (23 399)        (23 399) 

18.2 Знос 4 540        4 540 

19 Інше:  (4)  (4) 8     

19.1 Первісна вартість  (10)  (13) 23     

19.2 Знос  6  9 (15)     

20 Балансова вартість на кінець 

2010 року 

130 181 20 371 5 473 7 957 946 21 981 202 12 187 123 

20.1 Первісна (переоцінена) вартість 130 181 79 745 14 217 31 526 7 720 80 677 202 984 345 252 

20.2 Знос  (59 374) (8 744) (23 569) (6 774) (58 696)  (972) (158 129) 

 
 

- вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів – 115 010 тис. грн.;  

- вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо користування та розпорядження – 115 010 тис. грн..;  
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) – 0,00 грн.;  

- залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж – 0,00 грн.;  

- первісна (переоцінена) вартість повністю замортизованих основних засобів – 68 219 тис. грн.;  
- вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності – 0,00 грн.;  

- вартість створених нематеріальних активів – 0,00 грн.;  

- збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у вла-
сному капіталі – 18 859 тис. грн. 
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Станом на 31 грудня 2010 року у статтю «Інші необоротні матеріальні активи» включені 

завершені поліпшення орендованого майна вартістю 70 324 тис. грн. та накопичену амортизацію 

в сумі 42 344 тис. грн. (у 2009 р. – 72 333 тис. грн. та 36 741 тис. грн. відповідно). 

 

Примітка 12. Інші фінансові активи 

 

Таблиця 12.1. Інші фінансові активи 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Дебіторська заборгованість за тор-

говими операціями 53 140  

1 Дебіторська заборгованість за опе-

раціями з кредитовими та дебето-

вими картками 

20 125 4 861 

2 Розрахунки за конверсійними опе-

раціями 
 74 911 

4 Грошові кошти з обмеженим пра-

вом користування 
114 272 99 557 

5 Дебіторська заборгованість за опе-

раціями з клієнтами банку 
1 047 432 153 690 

6 Інші 10 385 4 387 

7 Резерв під знецінення (2 190) (1 386) 

8 Усього інших фінансових акти-

вів за мінусом резервів 
1 243 164 336 020 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року грошові кошти з обмеженим правом викорис-

тання розміщені, в основному, стосовно таких операцій для клієнтів: 

- надання акредитивів, гарантій за договорами – 35 368 тис. грн. (на кінець дня 31 грудня 

2009 року – 25 022 тис. грн.); 

- за розрахунками з платіжними системами – 223 тис. грн. (на кінець дня 31 грудня 2009 

року – 224 тис. грн.), в тому числі право грошової вимоги за якими в сумі 80 тис. грн. 

(на кінець дня 31 грудня 2009 року – 80 тис. грн.) надано в заставу під інші фінансові 

зобов‟язання сумі 150 тис. грн. (на кінець дня 31 грудня 2009 року – 41 тис. грн.); 

- за розрахунками з використанням платіжних карток в сумі 6 187 тис. грн. (на кінець дня 

31 грудня 2009 року – 5 062 тис. грн.); 

- обов‟язкового резервування коштів на коррахунку у НБУ за кредитними операціями в 

іноземній валюті за клієнтами, у яких відсутня валютна виручка – 3 295 тис. грн. (на кі-

нець дня 31 грудня 2009 року за клієнтами у яких відсутня валютна виручка –                 

1 838 тис. грн..); 

- обов‟язкового резервування коштів на окремих рахунках обов‟язкових резервів у НБУ – 

69 199 тис. грн. (на кінець грудня 2009 року – 67 411 тис. грн). 

 

Нижче наведено інформацію щодо руху резерву під знецінення інших фінансових акти-

вів. 
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Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік 

 

Рядок Рух резервів Грошові кошти 

з обмеженим 

правом корис-

тування 

Дебіторська за-

боргованість з 

клієнтами банку 

 

Інші Усього 

1 Залишок за станом на 

1 січня 
(303) (451) (632) (1 386) 

2 (Збільшен-

ня)/зменшення резерву 

під знецінення протя-

гом року 

(114) (667) (94) (875) 

3 Списання безнадійної 

заборгованості 
 14 57 71 

4 Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 
(417) (1 104) (669) (2 190) 

 

 

Таблиця 12.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік 

 

Рядок Рух резервів Грошові кошти 

з обмеженим 

правом корис-

тування 

Дебіторська за-

боргованість з 

клієнтами банку 

 

Інші Усього 

1 Залишок за станом на 

1 січня 
(343) (8) (318) (669) 

2 (Збільшен-

ня)/зменшення резерву 

під знецінення протя-

гом року 

40 (483) (394) (837) 

3 Списання безнадійної 

заборгованості 
 40 80 120 

4 Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 
(303) (451) (632) (1 386) 

 

Далі наведено аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний та попередній роки. 
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Таблиця 12.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік 

 

Рядок Найменування статті Дебіторська за-

боргованість за 

торговими опе-

раціями 

Дебіторська заборгова-

ність за операціями з 

кредитовими та дебето-

вими картками 

Грошові кошти з 

обмеженим пра-

вом користування 

 

Дебіторська забор-

гованість з клієн-

тами банку 

Інші Усього 

1.1 Поточна заборгованість та 

незнецінена 53 140 20 125 114 272 1 045 570 9 640 1 242 747 

1.1.1 Великі клієнти з кредитною 

історією більше 2 років   
 

134 062 3 125 137 187 

1.1.2 Великі клієнти з кредитною 

історією від 1 року до 2 

 років 

  

 

303 135 4 303 139 

1.1.3 Нові великі клієнти     4 4 

1.1.4 Середні компанії 53 140   605 353 487 658 980 

1.1.5 Малі компанії     391 391 

1.1.6 Клієнти, за якими відсутня 

кредитна історія 
  

 
77 202 279 

1.1.7 Банківський сектор  19 840 114 272  825 134 937 

1.1.8 Фізичні особи  285 7 545 2 943 4 602 7 830 

1 Усього поточної та незне-

ціненої дебіторської забо-

ргованості 

53 140 20 125 114 272 1 045 570 9 640 1 242 747 

2 Поточна та прострочена, 

але не знецінена: 
 

 
 721 26 747 

2.1 Непрострочена заборгова-

ність 
 

 
 721  721 

2.2 
Із затримкою платежу до 31 

днів 
    26 26 
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Рядок Найменування статті Дебіторська за-

боргованість за 

торговими опе-

раціями 

Дебіторська заборгова-

ність за операціями з 

кредитовими та дебето-

вими картками 

Грошові кошти з 

обмеженим пра-

вом користування 

 

Дебіторська забор-

гованість з клієн-

тами банку 

Інші Усього 

3 Заборгованість знецінена 

на індивідуальній основі:  
 

 1 141 719 1 860 

3.1 Із затримкою платежу до 31 

днів 
 

 
 117 24 141 

3.2 Із затримкою платежу від 

32 до 92 днів 
 

 
 314 26 340 

3.3 Із затримкою платежу від 

93 до 183 днів 
 

 
 490 48 538 

3.4 Із затримкою від 184 до 

365(366) днів 
 

 
 113 140 253 

3.5 Із затримкою платежу бі-

льше 366(367) днів 
 

 
 107 481 588 

4 Резерв під знецінення   (418) (1 104) (668) (2 190) 

5 Усього іншої фінансової 

дебіторської заборговано-

сті 
53 140 20 125 113 854 1 046 328 9 717 1 243 164 
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Таблиця 12.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2009 рік 

 

Рядок Найменування статті Дебіторська заборгованість 

за операціями з кредито-

вими та дебетовими карт-

ками 

Конверсійні 

операції 

Грошові кошти з обме-

женим правом користу-

вання 

 

Дебіторська 

заборгованість 

з клієнтами 

банку 

Інші Усього  

1.1 Поточна заборгованість та не-

знецінена 

4 861 74 911 99 557 153 051 3 679 336 059  

1.1.1 Великі клієнти з кредитною 

історією більше 2 років 

   21 2 179 2 200  

1.1.2 Нові великі клієнти    151 336 1 151 337  

1.1.3 Середні компанії    92 591 683  

1.1.4 Малі компанії     449 449  

1.1.5 Клієнти, за якими відсутня 

кредитна історія 

    211 211  

1.1.6 Банківський сектор 4 678 74 911 99 557  11 179 157  

1.1.7 Фізичні особи 183   1 602 237 2 022  

1 Усього поточної та незнеці-

неної дебіторської заборго-

ваності 

4 861 74 911 99 557 153 051 3 679 336 059  

2 Поточна та прострочена, але 

не знецінена: 

   280 86 366  

2.1 Непрострочена заборгованість    280  280  

2.2 Із затримкою платежу до 31 

днів 

    86 86  

3 Заборгованість знецінена на 

індивідуальній основі: 

   359 622 981  

3.1 Із затримкою платежу до 31 

днів 

   63 1 64  

3.2 Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів 

   72 88 160  
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Рядок Найменування статті Дебіторська заборгованість 

за операціями з кредито-

вими та дебетовими карт-

ками 

Конверсійні 

операції 

Грошові кошти з обмеже-

ним правом користуван-

ня 

 

Дебіторська 

заборгованість 

з клієнтами 

банку 

Інші Усього  

3.3 Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів 

   105 136 241  

3.4 Із затримкою від 184 до 365 

(366) днів 

   100 229 329  

3.5 Із затримкою платежу більше 

366 (367) днів 

   19 168 187  

4 Резерв під знецінення   (303) (451) (632) (1 386)  

5 Усього іншої фінансової де-

біторської заборгованості 

4 861 74 911 99 254 153 239 3 755 336 020  
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Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не отриманих процентних доходів 

склала 9 497 тис. грн., в тому числі прострочених  у сумі 660 тис. грн. (у 2009 р. – 4 186 тис. грн., 

прострочених не було). 

 

Балансова вартість інших фінансових активів приблизно дорівнює справедливій вартості 

станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.  

 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют та строків погашення інших фінансових акти-

вів надані в Примітці 32. 

 

Протягом 2010 року Банком було списано інших фінансових активів за рахунок резервів 

у сумі (70) тис. грн. та погашено заборгованості в сумі 3 тис. грн., що пояснює загальну суму ві-

дхилення (67) тис. грн. між різницею у сформованих резервах, наведених в Таблиці 12.1 (804) 

тис. грн., та сумою резерву, яка надана в звіті про фінансові результати (871) тис. грн. 

 

Примітка 13. Інші активи 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Дебіторська заборгованість з прид-

бання активів 
485 300 

2 Передоплата за послуги 1 075 2 433 

3 Банківські метали 16 456 6 858 

4 Витрати майбутніх періодів 5 192 19 336 

5 Інше 1 832 2 072 

6 Резерв (216) (146) 

7 Усього інших активів за мінусом 

резервів 
24 824 30 853 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року немає майна, що перейшло у власність Банку 

як заставодержателя. 

Протягом 2010 року Банком було списано інших активів за рахунок резервів у сумі (4) 

тис. грн., що пояснює загальну суму відхилення 4 тис. грн. між різницею у сформованих резер-

вах, наведених в Таблиці 13 (70) тис. грн., та сумою резерву, яеа надана в звіті про фінансові ре-

зультати (74) тис. грн. 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют та строків погашення інших активів наведено 

в Примітці 32. 

 

Примітка 14. Кошти банків 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року заборгованість перед НБУ в основному вклю-

чала: 

- короткострокові кредити, отримані від НБУ шляхом рефінансування, та стабілізаційні 

кредити від НБУ в сумі 1 848 779 тис. грн. (у 2009 р. – 2 059 224 тис. грн.). 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Кореспондентські рахунки та де-

позити овернайт інших банків 
70 456 428 148 

2 Депозити інших банків 579 289 348 081 

2.1 Короткострокові 530 502 348 081 

2.2 Довгострокові 48 787  

3 Кредити, отримані: 2 155 651 3 258 873 

3.1 Короткострокові 20 292 2 694 411 

3.2 Довгострокові 2 135 359 489 543 

3.3 Овернайт  74 919 

4 Усього коштів інших банків 2 805 396 4 035 102 
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Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. Банком залучено кошти банків на суму 2 503 550 

тис. грн. (у 2009 р. – 2 382 762 тис. грн.) під заставу майнових прав на грошові кошти за МБД в 

сумі 562 053 тис. грн. (у 2009 р. – 174 251 тис. грн.), майнових прав за кредитами, що надані клі-

єнтам Банку в сумі 2 714 010 тис. грн. (у 2009 р. – 2 795 152 тис. грн.), цінні папери (облігації) в 

сумі 497 430 тис. грн. (у 2009 р. – 36 194 тис. грн.), під іпотеку нерухомого майна в сумі 115 010 

тис. грн. (у 2009 р. – 135 285 тис. грн.) та додатково правом договірного списання коштів з кор-

рахунку Банку в НБУ в сумі 83 598 (у 2009 р .– 83 843 тис. грн.).  

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року концентрація коштів банків становить            

2 665 713 тис. грн., що належить десяти найбільшим клієнтам (95,09% загальної суми коштів 

клієнтів); (у 2009 році –3 708 273 тис. грн. та 91,9% відповідно). 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат 

склала 1 988 тис. грн. ( у 2009 р. – 22 522 тис. грн.). Балансова вартість коштів банків приблизно 

дорівнює справедливій вартості станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.  

 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют, строків погашення та процентних ставок за 

коштами банків наведено в Примітці 32. 

 

Примітка 15. Кошти клієнтів 

 

Таблиця 15.1. Кошти клієнтів 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Кошти бюджету та позабюджет-

них фондів: 
5 46 

1.1 Поточні рахунки 5 46 

2 Інші юридичні особи 1 837 866 1 094 013 

2.1 Поточні рахунки 634 525 404 077 

2.2 Строкові кошти 1 203 341 689 936 

3 Фізичні особи 4 772 126 2 816 650 

3.1 Поточні рахунки 592 947 341 121 

3.2 Строкові кошти 4 179 179 2 475 529 

4 Усього коштів клієнтів 6 609 997 3 910 709 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. Банк залучив кошти клієнтів на суму                         

663 004 тис. грн., які є заставою (майнові права на грошові кошти) під надані кредити клієнтам у 

сумі 661 774 тис. грн., під потенційні зобов‟язання з кредитування у сумі 645 тис. грн., під надані 

гарантії у сумі 585 тис. грн.  

 

В поточному році у Банку не має коштів клієнтів, які є забезпеченням за безвідкличними 

зобов‟язаннями за імпортними акредитивами, гарантіями та поруками. У Банку також не має 

коштів клієнтів (вклади фізичних осіб), що були застраховані Банком. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року концентрація коштів клієнтів становить 

1 431 911 тис. грн., що належить десяти найбільшим клієнтам, або 22.04% загальної суми коштів 

клієнтів (у 2009 році – 713 537 тис. грн. та 18,2% відповідно). 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат 

склала 114 564 тис. грн. ( у 2009 р. – 68 021тис. грн.). Прострочені нараховані витрати та суми 

основного боргу станом на кінець звітного періоду відсутні. 

 

Нижче наведено інформацію про концентрацію коштів клієнтів за видами економічної ді-

яльності. 
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Таблиця 15.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

 

Рядок Вид економічної діяль-

ності 

2010 рік 2009 рік 

Сума % Сума % 

1 Кошти бюджету та поза-

бюджетних фондів 5  46  

2 Державне управління та 

діяльність громадських 

організацій 

27 102 0.41 13 313 0.34 

3 Виробництво 623 145 9.43 550 299 14.07 

4 Нерухомість 23 540 0.36 13 979 0.36 

5 Торгівля 344 275 5.21 174 041 4.45 

6 Сільське господарство 65 693 0.99 25 048 0.64 

7 Кредити, що надані фізич-

ним особам 
4 772 126 72.20 2 816 650 72.03 

8 Інші 754 111 11.40 317 333 8.11 

9 Усього коштів клієнтів 6 609 997 100.00 3 910 709 100.00 

 

Відповідно до законодавства, у Банку, незалежно від типів укладених угод, існують ви-

моги щодо виплати зобов‟язання за депозитами фізичних осіб на першу вимогу вкладника. 

В коштах клієнтів відображено кошти в сумі 536 тис. грн., які є забезпеченням за безвідк-

личними зобов‟язаннями за імпортними акредитивами, гарантіями та поруками (Рядок 7 Таблиці 

34.1 Примітки 34). В попередньому році у Банку такі кошти клієнтів відсутні.  

 

Кошти в управлінні Банку 

 

Активи, що належать третім особам – клієнтам Банку, які передані на основі депозитар-

ного договору, агентського договору, договору довірчого управління чи іншого аналогічного до-

говору, не є активами Банку. 

Банк надає послуги з довірчого управління коштами фондів фінансування будівництва 

(«ФФБ»). Банк виступає агентом у рамках таких угод, і його відповідальність обмежується фіду-

ціарними обов‟язками, які широко застосовуються у діяльності з довірчого управління активами. 

Відповідно до цього Банк не визнає зобов‟язань стосовно фондів у довірчому управлінні, але 

оцінює необхідність визнання будь-яких резервів стосовно додаткових гарантій, виданих Банком 

у зв‟язку з діяльністю таких фондів. Фонди в довірчому управлінні не є юридичними особами за 

законодавством України. Повноваження з управління діяльністю таких фондів фактично переда-

ні Банку. Фонди мають свої поточні рахунки в Банку, на яких утримуються грошові кошти, які 

ще не були інвестовані в активи, що відповідають вимогам інвестиційної програми певного Фо-

нду. 

Комісійні, отримані Банком за такими операціями, включені до складу комісійних дохо-

дів. 

 

Інформація щодо операцій довірчого управління наведена в Примітці 39. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року оцінна справедлива вартість коштів клієнтів 

склала 6 616 211 тис. грн. (2009р. – 3 990 166 тис. грн.). 

 

Географічний аналіз, аналіз в розрізі валют, строків погашення та процентних ставок за 

коштами клієнтів наведено в Примітці 32. 
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Примітка 16. Боргові цінні папери, емітовані банком 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. загальна номінальна вартість зареєстрованих ви-

пусків облігацій банку склала 950 000 тис. грн. (у 2009 р. – 1 200 000 тис. грн.), а загальна номі-

нальна вартість облігацій в обігу склала 179 562 тис. грн. (у 2009 р. – 874 800 тис. грн.). Обліга-

ції, випущені Банком, мають процентну ставку від 17% до 20% річних (у 2009 р. – від 11,5% до 

20,0% річних), строк погашення у 2011 році. 

 

Таблиця 16.1. Боргові цінні папери, емітовані банком 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Облігації 191 470 893 488 

2 Усього 191 470 893 488 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року концентрація боргових цінних паперів стано-

вить 58 195 тис. грн., що належить одному клієнту (32.41% загальної суми коштів клієнтів) (у 

2009 році –384 704 тис. грн. та 44,1% відповідно). 

 

Згідно з вимогами законодавства існує норматив, який обмежує випуск незабезпечених 

цінних паперів власної емісії (облігацій). Потягом всього періоду випуску цінних паперів влас-

ної емісії Банк виконує вказаний норматив, страхуючи незабезпечені зобов‟язання в момент їх 

випуску. Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року загальна номінальна вартість застрахованих 

зобов‟язань за облігаціями Банку, які випущені, склала 500 000 тис. грн., що складає 52.63% від 

загальної номінальної вартості зареєстрованих випусків облігацій Банку. В якості отриманого 

забезпечення виступає договір страхування фінансових ризиків. Страхова сума договору складає 

678 740 тис. грн. та покриває ризик за номіналом цінного паперу та за відсотками, строк дії до-

говору – до кінцевого терміну погашення цінних паперів власного боргу за конкретними випус-

ками.  

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат 

склала 11 920 тис. грн., в тому числі (у 2009 р. – 19 357 тис. грн.). 

 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют, строків погашення та процентних ставок за 

борговими цінними паперами, емітованими Банком, надані в Примітці 32. 

 

Таблиця 16.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком 

 

Рядок Найменування статті За 2010 рік За 2009 рік 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

1 Облігації 193 191 191 470 890 034 893 488 

2 Усього 193 191 191 470 890 034 893 488 

 

Примітка 17. Інші залучені кошти 

 

Таблиця 17.1. Інші залучені кошти 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

 Синдиковані отримані кредити 
1 244 721  

1 Кредити, що отримані від міжнарод-

них та інших фінансових організацій 
82 074 2 510 449 

2 Усього 1 326 795 2 510 449 
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Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. Банк залучив кредити, отримані від міжнародних 

та інших фінансових організацій, на суму 1 319 330 тис. грн. (у 2009 р. – 256 489 тис. грн.) під 

надану заставу майнових прав за наданими кредитами клієнтів Банку в сумі 1 234 969 тис. грн. (у 

2009 р. – 198 577 тис. грн.). 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року концентрація за іншими залученими коштами 

становить 1 244 405 тис. грн., що належить одному найбільшому клієнту (93,84% загальної суми 

інших залучених коштів); (у 2009 році – 1 353 709 тис. грн. та 55,7% відповідно). 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат 

склала 731 тис. грн. (у 2009 р. – 78 286 тис. грн.). 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року і 31 грудня 2009 року справедлива вартість ін-

ших залучених коштів складає 1 326 795 тис. грн. та 2 510 449 тис. грн. відповідно. 

 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют, строків погашення та процентних ставок за 

іншими залученими коштами наведено в Примітці 32. 

 

Примітка 18. Резерви за зобов’язаннями  

 

Зобов’язання кредитного характеру 

Станом на звітну дату Банк створював резерви за зобов‟язаннями лише на випадок збит-

ків, що можуть виникнути за зобов‟язаннями кредитного характеру на суму 2 805 тис. грн., а са-

ме: за зобов‟язаннями з надання кредитів в сумі 2 345 тис. грн., за гарантіями Банку в сумі 460 

тис. грн. Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року суми сформованих резервів за зо-

бов‟язаннями складали 562 тис. грн., в тому числі за видами: за зобов‟язаннями з надання креди-

тів в сумі 440 тис. грн., за гарантіями Банку в сумі 122 тис. грн.  

 

Таблиця 18.1. Резерви за зобов’язаннями за 2010 рік 

 

Рядок Рух резервів Примітки 
Зобов’язання кредит-

ного характеру 
Усього 

1 Залишок станом на 1 січ-

ня 
 562 562 

2 Збільшення/(зменшення) 

резерву під знецінення про-

тягом року 

34 2 243 2 243 

3 

 

Залишок станом на кінець 

дня 31 грудня 
 2 805 2 805 

 

Таблиця 18.2. Резерви за зобов’язаннями за 2009 рік 

 

Рядок Рух резервів Примітки 
Зобов’язання кредит-

ного характеру 
Усього 

1 Залишок станом на 1 січ-

ня 
 1 263 1 263 

2 Збільшення/(зменшення) 

резерву під знецінення про-

тягом року 

34 (701) (701) 

3 Залишок станом на кінець 

дня 31 грудня 
 562 562 
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Балансова вартість резервів під зобов‟язання приблизно дорівнює справедливій вартості станом 

на кінець дня 31 грудня 2009 року.  

 

Примітка 19. Інші фінансові зобов’язання 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Кредиторська заборгованість 9 623 116 393 

2 Кредиторська заборгованість 

за дебетовими та кредитови-

ми картками 

4 967 3 181 

3 Розрахунки за конверсійними 

операціями 
1 74 469 

4 Інші нараховані зобов‟язання 2 536 1 831 

5 Усього інших фінансових 

зобов’язань 
17 127 195 874 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат 

склала 2 537 тис. грн. (у 2009 р. – 1 831 тис. грн.). Прострочені інші нараховані зобов‟язання ста-

ном на кінець звітного періоду відсутні. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. у Банку існують зобов‟язання (кредиторська за-

боргованість) сформована під взаєморозрахунки з клієнтами, що проводяться засобами міжнаро-

дних платіжних систем на суму 150 тис. грн. під надану заставу майнових прав за гарантійними 

депозитами з банками в сумі 80 тис. грн. 

 

Балансова вартість інших фінансових зобов‟язань приблизно дорівнює справедливій вар-

тості станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.  

 

Примітка 20. Інші зобов’язання 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Кредиторська заборгованість 

за податками та 

обов‟язковими платежами 

крім податку на прибуток 

184 638 

2 Кредиторська заборгованість 

за розрахунками з працівни-

ками банку 

21 634 17 162 

3 Доходи майбутніх періодів 8 485 14 893 

4 Інші 4 602 492 427 

5 Усього 34 905 525 120 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк створив забезпечення оплати відпусток у 

розмірі 21 622 тис. грн., яке включено до кредиторської заборгованості за розрахунками з пра-

цівниками Банку у вищенаведеній таблиці (у 2009 році – 17 152 тис. грн.).  

Простроченої заборгованості за іншими зобов‟язаннями станом на звітну дату у Банку не 

має. 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют та строків погашення за іншими зо-

бов‟язаннями наведено в Примітці 32. 

 

Примітка 21. Субординований борг 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Субординований борг 1 343 424 245 051 

2 Усього 1 343 424 245 051 
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Субординований борг в сумі 1 417 тис. грн. (0.1% портфеля) (2009 р.: 245 051 тис. грн.) 

має фіксовану процентну ставку 10,25% на рік та строк погашення в 2015 рік, в сумі 274 345 

(20,4% портфеля) має фіксовану процентну ставку 9% на рік та строк погашення в 2014-2015 ро-

ці пропорційно, в сумі 1 067 662 (79,5% портфеля) має фіксовану ставку від 3 до 3,3% та строк 

погашення в 2015 році. Відповідно до законодавства погашення цього зобов‟язання належить до 

виконання після задоволення вимог всіх інших кредиторів. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року оцінна справедлива вартість субординованого 

боргу склала 977 860 тис. грн. (2009 р. – 275 234 тис. грн.). 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року концентрація за субординованим боргом ста-

новить 800 566 тис. грн., що належить одному найбільшому клієнту (59,88% загальної сумисубо-

рдинованого боргу). 

 

Станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованих, але не сплачених процентних витрат 

склала 6 523 тис. грн. (у 2009 р. – 5 510 тис. грн.). Прострочені нараховані доходи станом на кі-

нець звітного періоду відсутні. 

 

Географічний аналіз, аналіз у розрізі валют, строків погашення та процентних ставок за 

коштами, залученими за субординованим боргом, надані в Примітці 32. 

 

Примітка 22. Статутний капітал 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року всі акції Банку, що перебувають в обігу, мають 

номінальну вартість 10 гривень за одну акцію. Кожна акція надає право одного голосу. Всі прос-

ті акції мають однакові права. Привілейованих акцій у Банку немає. Виплату дивідендів за прос-

тими акціями протягом звітного року Банк не проводив.  

 

Обмежень щодо володіння акціями у Банку немає. Разом з цим існують певні юридичні 

обмеження зі сторони НБУ та кредиторів Банку, а саме: 

- Банк не може викупати власні акції, в тому числі шляхом укладання опціонів на викуп 

акцій; 

- Банк не повинен розподіляти прибуток (крім законодавчих вимог), включаючи оголо-

шення або виплату будь-яких дивідендів;  

- Банк повинен узгоджувати з кредиторами умови контрактів з третіми сторонами на про-

даж акцій.  

 

Протягом звітного року Банк завершив випуск простих акцій дев‟ятої емісії кількістю ви-

пущених акцій 48 833 470 шт. та їх загальною номінальною вартістю 488 334 700 тис. грн. 

 

Далі наведено інформацію щодо кількості фактично випущених, сплачених та зареєстро-

ваних акцій станом на звітні дати: 

 

Кількість 

простих акцій 

в обігу, в тому 

числі тих, які 

планується 

розмістити 

(шт.) 

Балансова 

вартість 

(тис. грн.) 

Випущено 

(шт.) 

Розміщено 

(шт.) 

Сплачено 

(шт.) 

Затверджено 

та зареєстро-

вано результа-

ти розміщення 

(шт.) 

2010 рік      

183 833 470 1 838 335 183 833 470 183 833 470 183 833 470 183 833 470 

2009 рік      

269 999 000 2 699 990 269 999 000 186 000 000 183 833 470 135 000 000 
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Банк сформував емісійний дохід як різницю між сумою сплачених коштів акціонерами за 

внесками та номінальною вартістю випущених акцій. Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року 

емісійний дохід склав 1 061 тис. грн. (у 2009 році – 1 061 тис. грн.). 

  

Таблиця 22. Статутний капітал  

 

Рядок Найменування статті Кількість 

акцій в обі-

гу (тис.шт.) 

Прості 

акції 

Емісійні 

різниці 

Усього 

1 Залишок станом на 1 січня 

2009 року 
135 000 1 350 000 1 061 1 351 061 

  
    

2 Залишок станом на кінець 

дня 31 грудня 2009 року 

(залишокстаном на 1 січня 

2010 року) 

135 000 1 350 000 1 061 1 351 061 

3 Внески за акціями (паями, 

частками) нового випуску 
48 833 488 335  488 335 

4 Залишок станом на кінець 

дня 31 грудня 2010 року 
183 833 1 838 335 1 061 1 839 396 

 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу розрахована за датами внесення змін до реєстру 

власників акцій ПАТ «Кредитпромбанк» та складає 170 053 066 штук (у 2009 р. – 135 000 000 

штук.). 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року у Банку відсутні прості іменні акції, які пере-

бувають у заставі (у 2009 р. – 979 931 тис. грн.). 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк не мав акцій, призначених для випуску за 

умовами опціонів і контрактів з продажу. 

 

Примітка 23. Резервні та інші фонди банку 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року резервні та інші фонди Банку представлені за 

категоріями: 

- фонд переоцінки цінних паперів у сумі 7 362 тис. грн.; 

- фонд переоцінки основних засобів у сумі 77 803 тис. грн. 

 

Фонд переоцінки фінансових активів (цінних паперів у портфелі банку на продаж) відо-

бражає зміну справедливої вартості інвестиції. Фонд переоцінки фінансових активів (цінних па-

перів в портфелі банку на продаж) переноситься на рахунки прибутків чи збитків поточного року 

в випадку їх реалізації через продаж чи знецінення. Протягом звітного року фонд переоцінки фі-

нансових активів (цінних паперів у портфелі банку на продаж) збільшився на суму прибутку при 

вибутті та знеціненні в розмірі 91 702 тис. грн. (у 2009 р. фонд переоцінки фінансових активів 

зменшився на суму (81 186) тис. грн.) та зменшився на суму визнання податкових активів у сумі 

4 290 тис. грн. (у 2009 р. – (1 052) тис. грн.). 

  

Фонд переоцінки основних засобів використовується для відображення збільшення спра-

ведливої вартості будівель, а також зменшення цієї вартості тією мірою, в якій таке зменшення 

пов‟язано з попереднім збільшенням вартості того ж активу, раніше визнаного в капіталі. Фонд 

переоцінки основних засобів переноситься до категорії нерозподіленого прибутку у разі їх реалі-

зації через амортизацію, знецінення або вибуття. Протягом звітного року фонд переоцінки осно-

вних засобів зменшився на суму уцінки в розмірі (18 859) тис. грн. і зменшився на результат реа-



ПАТ “Кредитпромбанк”                                                Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік 

114 

лізації фонду переоцінки в сумі (2 537) тис. грн. та збільшився на суму визнання податкових ак-

тивів у сумі 12 656 тис. грн. (у 2009 р. – (1 944) тис. грн., (2 553) тис. грн., 499 тис. грн. відповід-

но). 

 

Резервні фонди Банку формуються відповідно до законодавства за загальними банківсь-

кими ризиками, які включають майбутні збитки та інші непередбачувані ризики та умовні зо-

бов‟язання. Резервні фонди були сформовані відповідно до Статуту Банку, який передбачає 

створення фонду для вказаної мети в розмірі не менш ніж 5% від статутного капіталу Банку. Ре-

зервні та інші фонди Банку (крім фонду переоцінки) визначаються сумою отриманого прибутку 

Банку та розрахунковою і фактично сформованою сумою резервів, які відображено на рахунках 

додаткового капіталу. Резерви Банку, сформовані в результаті розподілу в попередніх звітних 

періодах, протягом 2010 року були перерозподілені акціонерами та направлені в повній мірі на 

закриття збитків банку, що визнані в поточному році. Відповідно до цього сума інших резервів 

станом на кінець звітного періоду дорівнювала нулю (у 2009 р. – 180 446 тис. грн.). 

 

Таблиця 23. Резервні та інші фонди банку 

 

Рядок Найменування статті Фонд переоцінки Інші Усього резе-

рвних фондів 

банку 
інші активи, крім довгостро-

кових активів, призначених 

для продажу, та активів групи 

вибуття 

Цінні папери в 

портфелі бан-

ку на продаж 

Основні за-

соби та не-

матеріальні 

активи 

1 Залишки на 1 січня 

2009 року 
(3 154)  90 591 180 402 267 839 

2 Переоцінка (80 134) (1 994)  (82 128) 

3 Реалізований фонд пе-

реоцінки 
 (2 553)  (2 553) 

4 Вплив податку на при-

буток 
(1 052) 499  (553) 

5 Рух коштів загальних 

резервів та фондів бан-

ку, що створені за ра-

хунок прибутку 

  44 44 

6 Залишок на кінець 

дня 31 грудня 2009 

року (залишок на 1 

січня 2010 року) 

(84 340) 86 543 180 446 182 649 

7 Переоцінка 95 992 (18 859)  77 133 

8 Реалізований фонд пе-

реоцінки 
 (2 537)  (2 537) 

9 Вплив податку на при-

буток 
(4 290) 12 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8 366 

10 Рух коштів загальних 

резервів та фондів бан-

ку, що створені за ра-

хунок прибутку 

  (180 446) (180 446) 

11 Залишок на кінець 

дня 31 грудня 2010 

року(залишок на 1 

січня 2011 року) 

7 362 77 803  85 165 
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Примітка 24. Процентні доходи та витрати 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

 Процентні доходи за:     

1 Грошовими коштами та їх еквівалентами 11 118 11 645 

1.1 Кореспондентськими рахунками в інших бан-

ках та депозитами овернайт в інших банках 
951 2 972 

1.2 Депозитами строком до 3-х місяців 9 561 7 021 

1.3 Кредитами овернайт 590 1 308 

1.4 За коштами в національному банку  344 

1.5 За операціями репо строком до 3-х місяців 16  

2 Торговими цінними паперами (борговими) 8 663  

3 Коштами в інших банках 27 206 12 367 

3.1 Короткостроковими депозитами, що більше 3-

х місяців 
26 547  

3.2 Короткостроковими кредитами 653 12 367 

3.3 Довгостроковими кредитами 6  

4 Кредитами та заборгованістю клієнтів 1 548 909 1 653 770 

5 Борговими цінними паперами в портфелі бан-

ку на продаж 
90 843 110 627 

6 Процентними доходами за знеціненими фі-

нансовими активами 
130 547 178 765 

6.1 Кредитами та заборгованістю клієнтів 130 547 158 210 

6.2 Коштами в інших банках  20 555 

7 Іншим 1 617 32 

8 Усього процентних доходів 1 818 903 1 967 206 

 Процентні витрати за:   

9 Коштами банків (308 511) (418 476) 

9.1 Кореспондентськими рахунками інших банків 

та депозитами овернайт 
(56) (4 553) 

9.2 Короткостроковими депозитами інших банків (1 522) (22 146) 

9.3 Довгостроковими депозитами інших банків (8 556)  

9.4 Кредитами овернайт (171) (7 536) 

9.5 Короткостроковими кредитами інших банків (269 609) (357 409) 

9.6 Довгостроковими кредитами інших банків (28 597) (26 832) 

10 Коштами клієнтів (693 971) (578 713) 

10.1 Поточними рахунками юридичних осіб (14 576) (11 852) 

10.2 Строковими коштами юридичних осіб (134 250) (120 207) 

10.3 Поточними рахунками фізичних осіб (30 550) (26 798) 

10.4 Строковими коштами фізичних осіб (514 595) (419 856) 

11 Борговими цінними паперами, що емітовані 

банком 
(77 638) (150 343) 

12 Іншими залученими коштами (150 736) (166 828) 

12.1 Синдикованими кредитами (36 338)  

12.2 Кредитами отриманими від міжнародних та 

інших фінансових організацій 
(114 398) (166 828) 

13 Субординованим боргом (22 647) (21 377) 

15 Інші (3 385)  

16 Усього процентних витрат (1 256 888) (1 335 737) 

17 Чистий процентний дохід/(витрати) 562 015 631 469 
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Примітка 25. Комісійні доходи та витрати 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

 Комісійні доходи   

1.1 Розрахункові операції 53 547 78 411 

1.2 Касове обслуговування 26 702 21 558 

1.3 Інкасація 1 266 1 357 

1.4 Операції з цінними паперами 353 72 

1.5 Операції довірчого управління 24 50 

1.6 Надані гарантії  950 2 603 

1.7 Кредитне обслуговування клієнтів 4 029 1 856 

1.8 Інші 18 515 13 441 

1 Усього комісійних доходів 105 386 119 348 

 Комісійні витрати   

2.1 Розрахункові операції (6 645) (4 104) 

2.2 Касове обслуговування (2 259) (3 585) 

2.3 Операції з цінними паперами (150)  

2.4 Інші (3 391) (1 562) 

2 Усього комісійних витрат (12 445) (9 251) 

3 Чистий комісійний дохід/витрати 92 941 110 097 

 

Таблиця 26. Доходи за вирахуванням витрат за операціями з цінними паперами та похід-

ними інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах  

 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 Результат від переоцінки фінансо-

вих активів 
 15 718 6 773 

1.1 Цінні папери (інвестиційні сертифі-

кати) торгового портфеля 
 15 718  

1.2 Похідних фінансових інструментів 6  6 773 

2 Результат від переоцінки фінансо-

вих зобов’язань 
 (10 240) (9 784) 

2.1 похідних фінансових інструментів 6 (10 240) (9 784) 

3 Реалізований результат за похід-

ними фінансовими інструментами  1 769 1 002 

3.1 З цінними паперами  1 769 1 002 

4 Усього  7 247 (2 009) 

 

Примітка 27. Інші операційні доходи 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Дивіденди 9  

2 Дохід від надання в оренду власної 

нерухомості 
249 50 

3 Дохід від суборенди 374 523 

4 Результат від вибуття основних за-

собів та нематеріальних активів 
38 (329) 

5 Інші 71 277 51 984 

6 Усього операційних доходів 71 947 52 228 

 

Станом на 31 грудня 2010 року суттєве значення в статтіпро інші Примітки 27 займають: 
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- доходи, що отримані в результаті операцій з власними цінними паперами в сумі 58 060 

тис. грн. (у 2009 р. – 36 542 тис. грн.); 

- доходи у вигляді штрафів та пені в сумі 8 604 тис. грн. (у 2009 р. – 9 183 тис. грн.). 

 

Примітка 28. Адміністративні та інші операційні витрати 

 

Витрати, пов‟язані з нарахуванням заробітної плати, премій, виплат за відпустками, внес-

ків до пенсійних фондів і фондів соціального страхування, Банк формує відповідно до ступеня 

виконання робіт співробітниками Банку, а витрати, пов‟язані з нарахуванням допомоги з тимча-

сової втрати непрацездатності, доглядом за дитиною та за негрошовими пільгами– при їх факти-

чному наданні. 

Банк бере на себе зобов‟язання за виплатами, пов‟язаними з невикористаними працівни-

ками відпустками. Такі статті відображаються в балансі як «Інші зобов‟язання» з одночасним 

відображенням у статті «адміністративні та інші операційні витрати (рядок: витрати на утриман-

ня персоналу) звіту про фінансові результати в частині відпусток, що стосуються звітного періо-

ду, та на статті нерозподілені прибутки в частині відпусток, що стосуються попередніх періодів. 

  

Таблиця 28.1 Адміністративні та інші операційні витрати 

 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 Витрати на утримання персоналу   (197 813) (172 142) 

2 Амортизація основних засобів 11 (33 763) (41 593) 

3 
Визнання втрати корисності  (2 602) (8 740) 

4 Відновлення корисності основних 

засобів і нематеріальних активів 
11  87 

5 Амортизація програмного забезпе-

чення та інших нематеріальних ак-

тивів 

11 (9) (13) 

6 Витрати на утримання основних 

засобів та нематеріальних активів, 

телекомунікаційні та інші експлуа-

таційні послуги 

 (36 405) (36 233) 

7 Витрати на лізинг (оренду)   (49 515) (60 109) 

8 Професійні послуги   (8 168) (8 789) 

9 Витрати на маркетинг та рекламу   (3 658) (8 400) 

10 Витрати на охорону   (9 408) (9 598) 

11 Сплата інших податків та 

обов‟язкових платежів, крім пода-

тку на прибуток 

  (22 201) (27 340) 

12 Інші   (20 756) (18 327) 

13 Витрати на резерви за дебіторсь-

кою заборгованістю за господарсь-

кою діяльністю 

 (74) (509) 

14 Усього адміністративних та ін-

ших операційних витрат 
  (384 372) (391 706) 

 

Примітка 29. Витрати на податок на прибуток 

 

У наступній таблиці наведено елементи витрат на сплату податку на прибуток. 

 

 

 

 

Таблиця 29.1 Витрати на сплату податку на прибуток 
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Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

1 Поточний податок на прибуток (1 023)  

2 Відстрочений податок на прибуток (22 733) 80 841 

3 Усього (23 756) 80 841 

Станом на 31 грудня 2010 року поточна ставка з податку на прибуток складала 25%. Від-

строчений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов‟язань щодо відно-

шенню до всіх тимчасових різниць відповідно до діючих на поточний момент ставок з податку 

на прибуток. Далі наведено рух тимчасових різниць за 2010 та 2009 роки. 

 

Таблиця 29.2. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов’язань за 2010рік 

Рядок Перелік відстрочених податкових 

активів та відстрочених подат-

кових зобов’язань 

Залишок 

на 1 січня 

2010 року 

Визнані у фі-

нансових ре-

зультатах 

Визнані у 

власному 

капіталі 

Залишок на 

кінець дня 

31 грудня 

2010 року 

 Податковий ефект неоподатко-

вуваних тимчасових різниць: 
    

1 Резерв під зменшення корисності 

кредитів та інші резерви 
76 037 (15 982)  60 055 

2 Переоцінка за справедливою варті-

стю фінансових активів 
2 394 (2 394)   

3 Зобов‟язання щодо оплати невико-

ристаних відпусток 
4 288 (493)  3 795 

4 Від‟ємне значення об‟кта оподат-

кування  
36 875 1 913  38 788 

5 Визнаний відстрочений податко-

вий актив 
119 594 (16 956)  102 638 

6 Податковий ефект неоподатко-

вуваних тимчасових різниць: 
    

7 Основні засоби (26 282) 1 942 13 502 (10 838) 

8 Цінні папери (операції купівлі-

продажу) 

(47 934) 
18 692  (29 242) 

9 Переоцінка за справедливою варті-

стю фінансових активів 
 2 043 (4 290) (2 247) 

10 Нараховані доходи/витрати (10 736) (20 262)  (30 998) 

11 Визнане відстрочене податкове 

(зобов’язання) 
(84 952) 2 415 9 212 (73 325) 

12 Відстрочені податкові активи, 

чиста вартість 
34 642 (14 541) 9 212 29 313 

13 Чисті відстрочені податкові ак-

тиви, що не можуть бути реалізо-

вані протягом звітного року 

 (8 192)  (8 192) 

14 Відстрочені податкові активи 

(чиста вартість), що визнані про-

тягом звітного року 

34 642 (22 733) 9 212 21 121 

 

Таблиця 29.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов’язань за 2009 рік 

 

 

 

 

Рядок Перелік відстрочених податкових 

активів та відстрочених податко-

вих зобов’язань 

Залишок на 

1 січня 2009 

року 

Визнані у 

фінансових 

результатах 

Визнані 

у влас-

ному 

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2009 
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капіталі року 

 Податковий ефект неоподаткову-

ваних тимчасових різниць: 
    

1 Резерв під зменшення корисності 

кредитів та інші резерви 
23 084 52 953  76 037 

2 Переоцінка за справедливою вартіс-

тю фінансових активів 
2 693 753 (1 052) 2 394 

3 Зобов‟язання щодо оплати невикори-

станих відпусток 
4 048 240  4 288 

4 Від‟ємне значення об‟кта оподатку-

вання  
 36 875  36 875 

5 Визнаний відстрочений податко-

вий актив 
29 825 90 821 (1 052) 119 594 

6 Податковий ефект неоподаткову-

ваних тимчасових різниць: 
    

7 Основні засоби (30 498) 3 717 499 (26 282) 

8 Цінні папери (операції купівлі-

продажу) 
(43 625) (4 309)  (47 934) 

9 Нараховані доходи/витрати (1 348) (9 388)  (10 736) 

10 Визнане відстрочене податкове 

(зобов’язання) 
(75 471) (9 980) 499 (84 952) 

11 Відстрочені податкові (зо-

бов’язання)/актив, чиста вартість 
(45 646) 80 841 (553) 34 642 

 

Примітка 30. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

 

Таблиця 30.1 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану 

акцію 

 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 Прибуток/(збиток), що належить 

акціонерам – власникам простих 

акцій банку, (тис. грн.)   

5 914 (266 287) 

2 Прибуток/(збиток за рік, (тис. грн.)   5 914 (266 287)  

3 Середньорічна кількість простих 

акцій в обігу, (тис. шт.)  22 
170 053 135 000 

4 Чистий прибуток/(збиток) на прос-

ту акцію, (грн.)   
0.03 (1.97) 

5 Скоригований чистий прибу-

ток/(збиток) на одну просту акцію, 

(грн.)   

0.03 (1.97) 

 

Таблиця 30.2 Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам – власникам простих 

та привілейованих акцій банку 

 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 Прибуток/(збиток) за рік   5 914 (266 287) 

2 Прибуток за вирахуванням дивіде-

ндів за простими та привілейова-

ними акціями  
 5 914 (266 287) 

3 Нерозподілений прибуток/(збиток) 

за рік  
 5 914 (266 287) 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
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4 Нерозподілений прибуток/(збиток) 

за рік, що належить держателям 

простих акцій в залежності від 

умов акцій  

22 5 914 (266 287) 

5 Прибуток/(збиток) за рік, що нале-

жить акціонерам, які володіють 

простими акціями  

 5 914 (266 287) 

 

Примітка 31. Звітні сегменти 

 

Бізнес- сегменти 

 Операційна діяльність Банку представлена чотирьома основними бизнес-сегментами: 

 Корпоративний бізнес – бізнес-сегмент включає обслуговування розрахункових 

та поточних рахунків суб`єктів господарювання (великий та середній бізнес) та небанків-

ських фінансових установ, залучення депозитів, операції з купівлі та продажу іноземної 

валюти та банківських металів, надання кредитів (у тому числі у формі овердрафтів, креди-

тних ліній, за операціями репо), врахування векселів, операції з акредитивами та гарантія-

ми, операції з цінними паперами; 

 Роздрібний бізнес – бізнес-сегмент включає послуги, що надаються фізичним 

особам: з обслуговування розрахункових та поточних рахунків (у тому числі пенсійних), 

споживче та іпотечне кредитування, залучення вкладів, здійснення переказів, прийом ко-

мунальних платежів, відповідальне зберігання цінностей, операції з купівлі та продажу го-

тівкової іноземної валюти та банківських металів, випуск та обслуговування платіжних ка-

рток міжнародних платіжних систем, операції з дорожніми чеками. 

 Малий бізнес– бізнес-сегмент включає обслуговування розрахункових та пото-

чних рахунків суб`єктів господарювання (малий бізнес) та приватних підприємців, залу-

чення депозитів, надання мікро- та експрес-кредитів (у тому числі у формі овердрафтів). 

 Міжбанківський бізнес – бізнес-сегмент включає відкриття та обслуговування 

кореспондентських рахунків, операції з розміщення та залучення міжбанківських кредитів 

та депозитів, операції на міжбанківському валютному ринку, операції купівлі та продажу 

банківських металів з банківськими установами, залучення міжнародного фондування. 

Критерії, за якими визнано звітні сегменти 

 

Сегметація корпоративних клієнтів (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) за ти-

пами: «Великий бізнес», «Середній бізнес» та «Малий бізнес» є основою для відокремлення біз-

нес-напрямку «Малий бізнес», до якого відносяться операції за відповідним сегментом.  

 

Звітні сегменти визнано за критерієм: активи становлять 10% або більше від загальних 

активів. Крім того, відокремлені сегменти «Міжбанківський бізнес» та «Малий бізнес», які виді-

лено у рамках управлінського обліку, зважаючи на наявність власного ринку діяльності, клієнт-

ської бази та продуктового ряду, виконання комплексу взаємопов‟язаних та/або близьких за сут-

ністю послуг та операцій, що складають єдиний технологічний процес.  

 

 

 

 

 

Рядок  Найменування статті   за 2010 рік   за 2009 рік  

   Активи     
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1 Корпоративний бізнес  65,31% 60,33% 

2 Роздрібний бізнес  11,42% 15,99% 

3 Малий бізнес  1,21% 1,89% 

4 Міжбанківський бізнес 2,16% 5,78% 

5 Нерозподілені активи  19,90% 16,01% 

6 Усього активів  100,00% 100.00% 

 

Засади ціноутворення за міжсегментними операціями. Основа для розподілу доходів і 

витрат за сегментами 

 Активи та пасиви, доходи та витрати за бізнес-сегментами формуються на основі 

об`ємних та фінансових показників продуктового ряду, закріпленого за цими сегментами. 

Управлінська звітність формується як щодо окремих продуктів, так і стосовно бізнес-сегментів.  

Порядок розрахунку між бізнес- сегментами за міжсегментними операціями регламенту-

ється «Положенням про бюджетування», «Положенням про трансфертне ціноутворення у ПАТ 

«Кредитпромбанк» та «Порядком визначення трансфертних результатів у системі управлінсько-

го обліку ПАТ «Кредитпромбанк».  

Адміністративні витрати розподіляються на бізнес-сегменти або напряму (заробітна пла-

та, витрати на продуктову рекламу, відрядження, навчання, витрати на телефонні розмови та ін.), 

або шляхом перерозподілу загального обсягу пропорційно обраному чиннику (кількість працю-

ючих).  

Зміни в обліковій політиці сегментів 

Порівнянно з попереднім звітним періодом в обліковій політиці звітних сегментів змін не 

відбулося.  
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Таблиця 31.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності щодо контрагентів сегмента за 2010 рік 

 

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Усього 

Корпоративний 

бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий біз-

нес 

Міжбанківський 

бізнес 

Інші операції 

1  

Доходи від зовнішніх контраген-

тів  1 435 717 432 224 51 151 4 453 99 617 2 023 162 

2  Доходи від інших сегментів  181 768 603 539 18 373 241 674 705 531 1 750 885 

3  Усього доходів  1 617 485 1 035 763 69 524 246 127 805 148 3 774 047 

 

Таблиця 31.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2010 рік 

 

Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Усього 

Корпоратив-

ний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий бізнес Міжбанківсь-

кий бізнес 

Інші операції  

1 Процентні доходи  1 367 392 378 310 38 307 576 34 318 1 818 903 

2 Комісійні доходи  59 864 31 455 11 845 2 196 26 105 386 

3 Інші операційні доходи  8 461 22 459 999  1 681 65 273 98 873 

4 Усього доходів  1 435 717 432 224 51 151 4 453  99 617 2 023 162 

5 Процентні витрати  148 584 536 172 15 613 172 053 384 466 1 256 888 

6 Комісійні витрати  2 575 7 474  2 363 33 12 445 

7 Адміністративні та інші опера-

ційні витрати 
20 381 51 114 4 135 9 245 299 497 384 372 

8 Формування резервів 257 182 63 112 15 863 872 2 758 339 787 

9 Усього витрат  428 722 657 872 35 611 184 533 686 754 1 993 492 

10 Результат сегмента  1 006 995 (225 648) 15 540 (180 080) (587 137) 29 670 

11 Трансфертні доходи 181 768 603 539 18 373 241 674 705 531 1 750 885 

12 Трансфертні витрати 1 338 833 337 329 43 870 1 30 852 1 750 885 

13 Результат сегмента з урахуван-

ням трансфертів 
(150 070) 40 562 (9 957) 61 593 87 542 29 670 

14 Прибуток/(збиток) до оподатку-

вання  
     29 670 
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Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Усього 

Корпоратив-

ний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий бізнес Міжбанківсь-

кий бізнес 

Інші операції  

15 Витрати за податком на прибу-

ток  
     (23 756) 

16 Прибуток/(збиток)       5 914 

 

Таблиця 31.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2010 рік  

 

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Усього 

Корпоратив-

ний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий бізнес Міжбанківсь-

кий бізнес 

Інші операції 

1 Інші активи сегментів  10 122 985 2 314 901 249 043 306 107 2 824 735 15 817 771 

2 Резерви (870 629) (696 706) (77 140) (999) (5 763) (1 651 237) 

3 Усього активів сегментів  9 252 356 1 618 195 171 903 305 108 2 818 972 14 166 534 

4 Поточні та відстрочені податкові 

активи  
    29 402 29 402 

5 Усього активів  9 252 356 1 618 195 171 903 305 108 2 848 374 14 195 936 

6 Інші зобов‟язання сегментів  1 763 270 4 542 366 224 107 1 617 093 4 204 899 12 351 735 

7 Усього зобов‟язань сегментів  1 763 270 4 542 366 224 107 1 617 093 4 204 899 12 351 735 

8 Усього зобов’язань  1 763 270 4 542 366 224 107 1 617 093 4 204 899 12 351 735 

9 Інші сегментні статті        

10 Капітальні інвестиції      187 123 187 123 

11 Амортизаційні відрахування      33 772 33 772 

12 Визнання втрати корисності, що 

відображається у фінансових ре-

зультатах  

    2 602 2 602 
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Таблиця 31.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності щодо контрагентів сегмента за 2009 рік 

 

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Усього 

Корпоративний 

бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий біз-

нес 

Міжбанківський 

бізнес 

Інші операції 

1  

Доходи від зовнішніх контраген-

тів  1 474 505 502 629 73 506 14 773 73 263 2 138 676 

2  Доходи від інших сегментів  155 083 521 741 18 329 352 343 877 845 1 925 341 

3  Усього доходів  1 629 588  1 024 370 91 835 397 116 951 108 4 094 017 

 

Таблиця 31.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2009 рік 

 

Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Усього 

Корпоратив-

ний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий бізнес Міжбанківсь-

кий бізнес 

Інші операції  

1 Процентні доходи  1 403 531 454 454 65 645 871 42 705 1 967 206 

2 Комісійні доходи  62 779 21 004 7 462  27 985 118 119 348 

3 Інші операційні доходи  8 195 27 171 399 15 917 30 440 82 122 

4 Усього доходів  1 474 505 502 629 73 506 44 773  73 263 2 168 676 

5 Процентні витрати  103 206 447 954 9 408 246 244 528 925 1 335 737 

6 Комісійні витрати  3 534 3 654  2 052 11 9 251 

7 Адміністративні та інші операційні 

витрати 
19 014 50 411  4 474 11 577 306 230 391 706 

8 Формування резервів 411 018 336 697 28 174 3 379 (158) 779 110 

9 Усього витрат  536 772 838 716 42 056 263 252 835 008 2 515 804 

10 Результат сегмента  937 733 (336 087) 31 450 (218 479) (761 745) (347 128) 

11 Трансфертні доходи 155 083 521 741 18 329 352 343 877 845 1 925 341 

12 Трансфертні витрати 1 358 762 428 731 55 923 11 894 70 031 1 925 341 

13 Результат сегмента з урахуван-

ням трансфертів 
(265 946) (243 077) (6 144) 121 970 46 069 (347 128) 

14 Прибуток/(збиток) до оподатку-

вання  
     (347 128) 
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Рядок  Найменування статті  Найменування звітних сегментів  Усього 

Корпоратив-

ний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий бізнес Міжбанківсь-

кий бізнес 

Інші операції  

15 Витрати за податком на прибуток       (80 841) 

16 Прибуток/(збиток)       (266 287) 

 

Таблиця 31.6. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2009 рік  

 

Рядок Найменування статті Найменування звітних сегментів Усього 

Корпоратив-

ний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Малий бізнес Міжбанківсь-

кий бізнес 

Інші операції 

1 Інші активи сегментів  8 873 944 2 807 724 317 456 788 986 2 161 032 14 949 142 

2 Резерви (701 988) (634 965) (61 277) (3 902) (1 229) (1 403 361) 

3 Усього активів сегментів  8 171 956 2 172 759 256 179 785 084 2 159 803 13 545 781 

4 Поточні та відстрочені податкові 

активи  
    44 068 44 068 

5 Усього активів  8 171 956 2 172 759 256 179 785 084 2 203 871 13 589 849 

6 Інші зобов‟язання сегментів  1 125 308 2 740 644 125 636 3 867 156 4 467 498 12 326 242 

7 Усього зобов‟язань сегментів  1 125 308 2 740 644 125 636 3 867 156 4 467 498 12 326 242 

8 Усього зобов’язань  1 125 308 2 740 644 125 636 3 867 156 4 467 498 12 326 242 

 Інші сегментні статті        

9 Капітальні інвестиції      240 102 240 102 

10 Амортизаційні відрахування      41 606 41 606 

 Визнання втрати корисності, що 

відображається у фінансових ре-

зультатах  

    8 740 8 740 

11 Відновлення корисності, що відо-

бражається у фінансових результа-

тах  

    87 87 

 

 



ПАТ “Кредитпромбанк”                                              Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік 

126 

Примітка 32. Управління фінансовими ризиками 

 

Вступ 

 

Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного 

процесу виявлення, оцінки, моніторингу та контролю ризиків шляхом встановлення лімітів та 

використання інших інструментів ризик- менеджменту. Процес управління ризиками є виріша-

льним для забезпечення стабільної діяльності Банку, а кожний працівник Банку несе відповіда-

льність за реалізацію ризиків, пов‟язаних із виконанням його службових обов‟язків.  

 

Банк наражається на кредитний ризик, ринковий ризик (який, у свою чергу, поділяється 

на валютний, відсотковий та фондовий ризики), ризик ліквідності, географічний, операційний 

ризики та ризик репутації.  

 

Основним завданням системи ризик-менеджменту Банку є забезпечення оптимального 

співвідношення між ризиком та прибутковістю, яке сприятиме підвищенню вартості власного 

капіталу та захищатиме інтереси вкладників, інших кредиторів та акціонерів. Система 

управління операційним ризиком та ризиком репутації з метою їх мінімізації направлена на до-

тримання відповідних внутрішніх регламентів і процедур. 

 

Процес постійного контролю ризиків не включає бізнес-ризики, такі як зміни в середо-

вищі, технологіях і галузі. Банк здійснює моніторинг цих ризиків під час стратегічного плану-

вання. 

 

Система оцінки ризиків та звітування 

 

Під час управління ризиками Банк оперує показником збитків. Банк розрізняє очікувані 

збитки– середній рівень збитків при проведенні активних операцій, неочікувані збитки – мож-

ливі негативні відхилення суми фактичних збитків від суми очікуваних збитків, пов‟язаних з 

непередбаченими, але цілком можливими подіями (як правило, розраховуються на основі ма-

тематичних моделей), та екстраординарних збитків, пов‟язаних з кризовими явищами (як на 

рівні самого Банку, так і на макроекономічному рівні). 

 

Банк оцінює ризики за допомогою статистичних методів та математичних моделей 

(Value at Risk, симуляції Монте-Карло, вінтаж-аналіз та міграція простроченої заборгованості 

кредитного портфелю тощо), які, окрім іншого, ґрунтуються на значеннях ймовірностей, отри-

маних із фактичних даних з урахуванням ринкових умов. Припущення, що лежать в основі цих 

моделей, постійно переглядаються та проходять перевірку на основі порівняння з фактичними 

даними (бек- тестування).  

 

Аналізуючи ризики, Банк враховує можливість виникнення надзвичайних обставин 

(стрес-сценаріїв), окремі з яких аналізуються у рамках поточного управління ризиками, а екст-

ремальні покладено в основу Плану дій на випадок кризових обставин.  

 

Процес контролю ризику включає планування ризику, встановлення лімітів та викорис-

тання інших інструментів з арсеналу ризик-менеджменту. Банк визначає рівень ризику, який 

він готовий взяти на себе (толерантність до ризиків) стосовно своєї бізнес-мети та виконання 

стратегічних завдань.  

 

З метою контролю поточного рівня ризику ліквідності Банк застосовує зовнішні та вну-

трішні ліміти, які доводяться до відома інших підрозділів Банку у вигляді рішень Комітету з 

питань управління активами і пасивами (КУАП). 
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Кредитні ліміти, що встановлює Банк, затверджуються Кредитно-інвестиційним коміте-

том (КІК). Вони поділяються на ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти ризику кре-

дитних портфелів та окремих операцій, ліміти повноважень щодо прийняття кредитних рішень.  

 

Банк здійснює моніторинг ризику, вивчає динаміку змін та аналізує причини зміни рівня 

ризику. Банк регулярно порівнює прогнозні та фактичні показники ризику, а також визначає 

взаємозв‟язок різних видів ризику для розробки та вжиття відповідних заходів.  

 

Інформація, отримана в результаті аналізу, використовується для складання звітів, що 

надаються на розгляд Правління Банку, КУАП, КІК та керівництва окремих підрозділів Банку.  

Звітність містить таку інформацію: 

- сума кредитного ризику в розрізі галузей, продуктів, клієнтів, географічних регіонів; 

- аналіз сумнівної заборгованості; 

- аналіз концентрації ризиків; 

- дотримання певних лімітів; 

- звіти про ризик ліквідності; 

- оцінка ринкових ризиків за методом VAR; 

- показники інших ризиків. 

 

Наглядова Рада Банку отримує інформацію про рівень ризиків щоквартально. 

 

Зниження ризику 

 

З точки зору ризик-менеджменту, банківська діяльність зводиться до прийняття ризику 

та отримання за це відповідної компенсації. Рішення щодо управління ризиками можуть перед-

бачати, зокрема, їх уникнення (відмову від прийняття), мінімізацію (у тому числі за рахунок 

пом‟якшувальних факторів та/або передавання ризику на інших осіб) та інші методи впливу на 

ризик (носія ризику) або рівень уразливості Банку до нього. 

 

Банк активно використовує забезпечення для зниження свого кредитного ризику та про-

грами страхування.  

 

Надмірна концентрація ризиків 

 

Концентрація ризику виникає у разі, якщо активи або зобов‟язання Банку, які мають 

спільні ознаки, перевищують певний рівень суттєвості. Такі ознаки включать: 

- зобов‟язання перед одним позичальником або групою пов‟язаних позичальників; 

- надання кредитів двом або більше позичальникам на фінансування одного і того само-

го проекту, в одній галузі або споріднених галузях, або групі пов‟язаних між собою підпри-

ємств;  

- інвестиції Банку в один проект, одну галузь або групу споріднених галузей, або в гру-

пу пов‟язаних підприємств; 

- один тип застави, використаний для забезпечення активів Банку; 

- спільне джерело погашення кількох кредитів або інвестицій. 

З метою підтримки безпечного рівня концентрації Банк встановлює структурні ліміти, 

які перебувають в межах пруденційних вимог. 

 

Крім цього, політики та процедури Банку побудовані на принципах, направлених на ди-

версифікацію кредитного портфеля за галузями фінансування, кредитними продуктами, термі-

нами, сумами, валютами тощо.  

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов‟язання, виконати будь-які фі-
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нансові угоди із Банком або інший спосіб виконати взяті на себе зобов‟язання, в тому числі ри-

зик невиконання Позичальником (контрагентом Банку) зобов‟язань за кредитними операціями 

(тобто ризик того, що сплата Позичальником нарахованих доходів і основного боргу за кредит-

ними операціями проводитиметься з відхиленням від умов договору кредиту або взагалі не 

проводитиметься).  

Банк здійснює управління та контролювання кредитного ризику шляхом встановлення 

граничного розміру ризику, який він готовий прийняти, стосовно окремих контрагентів, геог-

рафічної та галузевої концентрації, а також шляхом контролю за дотриманням встановлених 

лімітів ризику. 

Банк регулярно перевіряє якість кредитів для забезпечення завчасного виявлення мож-

ливих змін кредитоспроможності контрагентів та здійснює регулярний контроль за наявністю 

та станом забезпечення. Ліміти стосовно контрагентів встановлюються шляхом застосування 

системи класифікації кредитного ризику, яка присвоює кожному контрагенту кредитний рей-

тинг. Рейтинги підлягають регулярному перегляду.  

 

Похідні фінансові інструменти 

Кредитний ризик, пов‟язаний з похідними фінансовими інструментами, у будь-який час 

обмежений похідними фінансовими інструментами з позитивною справедливою вартістю, ви-

знаною у балансі. 

 

Ризики щодо зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням 

 

Банк надає своїм клієнтам гарантії, за якими Банк має здійснювати платежі від імені ві-

дповідних клієнтів. Суми таких платежів стягуються з клієнтів на умовах акредитива. Зазначені 

гарантії наражають Банк на ризики, аналогічні кредитним ризикам, які знижуються шляхом за-

стосування подібних процедур та принципів контролю. 

 

У наведеній нижче таблиці зазначені максимальні показники кредитного ризику за стат-

тями балансу, включаючи похідні фінансові інструменти. Максимальний ризик представлений 

загальною сумою, без урахування ефекту зниження ризику шляхом укладення генеральних до-

говорів про взаємозалік і договорів застави та після вирахування резервів під знецінення. 

 

 Примітки 2010 р. 2009 р. 
Грошові кошти та їх еквіваленти (за винятком 
грошових коштів у касі) 

4 1 387 168 1 707 327 

Торгові цінні папери 5 285 938  
Похідні фінансові активи 6  311 
Заборгованість кредитних установ 7 265 781 99 805 
Кредити клієнтам 8 9 468 779 10 383 286 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 9 1 303 757 748 077 
Інші фінансові активи 13 1 243 164 336 020 
Фактичні та потенційні фінансові зобов‟язання 34 193 816 101 726 
Усього кредитний ризик  14 148 403 13 376 552 

 
У разі відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю суми, наведені 

вище, становлять собою поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може ви-

никнути у майбутньому в результаті змін у вартості. 

 

Докладнішу інформацію стосовно максимального кредитного ризику за кожною катего-

рією фінансових інструментів, аналіз кредитної якості, аналіз зміни резервів у разі визнання 

знецінення, інформацію щодо розкриття застави та інших методик зниження ризику наведено у 

відповідних Примітках. 
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Ринковий ризик  

 

Ринковий ризик – це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх грошових потоків 

фінансових інструментів внаслідок коливання ринкових змінних, таких як процентні ставки, 

обмінні курси валют та котирування цінних паперів. Мета управління ринковим ризиком у Ба-

нку – формування портфеля активів або підтримка експозиції на рівні, дохідність якого відпо-

відає прийнятому ризику.  

 

Банк управляє ринковим ризиком і контролює його за допомогою моделей Value-At-

Risk та стрес-тестування фактичних експозицій. Для оцінки можливих змін ринкових факторів 

використовуються такі методи: 

- статистична оцінка фактичних змін протягом попередніх 250 днів; 

- симуляція змін у рамках припущень щодо можливого діапазону значень; 

- експертні висновки щодо екстремальних значень. 

 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який 

виникає через несприятливі коливання обмінних курсів іноземних валют та банківських мета-

лів. Банк визначає валютний ризик за методологією Value at Risk (VaR, вартість під ризиком), 

тобто як максимальні збитки, що очікуються впродовж певного періоду за відкритою позицією 

у певній валюті або у банківському металі з обраним довірчим рівнем. Для оцінки валютних 

ризиків, притаманних ряду валют і банківських металів, Банк застосовує портфельний підхід. 

Вартість під ризиком при цьому залежить від концентрації валют і банківських металів у порт-

фелі, а також від коефіцієнтів кореляції зміни обмінних курсів. 

 

Використання моделі VaR має певні обмеження, оскільки вона ґрунтується на кореляці-

ях даних попередніх періодів, експоненційно-зваженій волатильності ринкових курсів, а також 

спирається на припущення, що майбутні зміни курсів матимуть нормальний статистичний роз-

поділ ймовірностей. Через це ймовірність істотних змін ринкових умов може бути недооцінена 

у разі невідповідності факторів ризику закладеним припущенням. Незважаючи на те, що пози-

ції можуть змінюватися протягом дня, значення VaR відображає лише ризик портфелів напри-

кінці кожного робочого дня та не враховує збитки, що можуть виникнути за межами довірчого 

рівня у 99%. 

 

Розраховане Банком значення VaR становить собою оцінку з довірчим рівнем 99% по-

тенціального збитку, розмір якого не перевищить розрахованого значення, якщо поточні пози-

ції, на які має вплив ринковий ризик, не зміняться протягом 10 днів. Застосування довірчого 

рівня 99% означає, що протягом проміжку часу, що дорівнює 1 дню, збиток, розмір якого пере-

вищує значення VaR, в середньому виникає не частіше, ніж один раз на сто днів. 

 

Отримані дані коригуються на основі результатів перевірки адекватності моделі, яку 

здійснюють шляхом порівняння фактичних та прогнозних темпів зростання кожного обмінного 

курсу та вартості банківських металів, що враховуються при розрахунках. 

 

 2010 рік 2009 рік 

Вартість під валютним ризиком  6 579 28 181 
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Таблиця 32.1. Аналіз валютного ризику 

 

Рядок Найменуван-

ня валюти 

2010 рік 2009 рік 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов’язання 

чиста пози-

ція 

монетарні 

активи 

монетарні зо-

бов’язання 

чиста пози-

ція 

1 Долари США 5 315 913 5 051 411 264 502 5 887 173 5 527 573 359 600 

2 Євро 1 062 543 1 181 950 (119 407) 1 276 199 1 368 549 (92 350) 

3 Фунти стерлі-

нгів 

646   646 141 0 141 

4 Інші 49 083 40 187 8 896 20 392 15 773 4 619 

5 Усього 6 428 185 6 273 548 154 637 7 183 905 6 911 895 272 010 

 

Таблиця 32.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих 

змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характе-

ристики залишаються фіксованими 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 рік 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 Зміцнення долара США на 50 %  132 251  179 800  

2 Послаблення долара США на 50 %  (132 251)  (179 800)  

3 Зміцнення євро на 50 %  (59 703)  (46 175)  

4 Послаблення євро на 50 %  59 703  46 175  

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 50 %  323  70  

6 Послаблення фунта стерлінгів на 50 %  (323)  (70)  

7 Зміцнення інших валют  4 448  2 310  

8 Послаблення інших валют  (4 448)  (2 310)  

 

Таблиця 32.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих 

змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, 

що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

 

Рядок Найменування статті Середньозважений ва-

лютний курс 2010 року 

Середньозважений ва-

лютний курс 2009 року 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1  Зміцнення долара США на 50%  131 812  175 445  

2  Послаблення долара США на 50%  (131 812)  (175 445)  

3  Зміцнення євро на 50%  (59 467)  (43 856)  

4  Послаблення євро на 50%  59 467  43 856  

5  Зміцнення фунта стерлінгів на 50%  322  68  

6  Послаблення фунта стерлінгів на 50%  (322)  (68)  

7  Зміцнення інших валют  3 858  2 108  

8  Послаблення інших валют  (3 858)  (2 108)  
 

Відсотковий ризик 

 

Відсотковий ризик – це існуючий або потенційний вплив на дохід, що виникає внаслі-

док несприятливих змін відсоткових ставок або змін часової структури процентних активів і 

зобов‟язань. 
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Банк оцінює свій відсотковий ризик за допомогою таких підходів: 

- оцінка розривів у процентних ставках; 

- встановлення та перегляд лімітів щодо розривів процентних ставок; 

- стрес-тестування. 

 

З метою оцінки розривів процентних ставок Банк ідентифікує активи та зобов‟язання, 

що є чутливими до змін процентних ставок, та об‟єднує їх у групи фінансових показників, на 

які однаковим чином впливають такі зміни. Для кожного часового інтервалу строків, що зали-

шились до погашення або переоцінки, Банк розраховує періодичні розриви (процентні позиції) 

та кумулятивні розриви (накопичені за певними інтервалами). 

 

Таблиця 32.4. Загальний аналіз відсоткового ризику  

 

Рядок Найменування статті 
На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 6 

міс. 

Від 6 до 12 

міс. 

Більше 

року 

Немонета-

рні та інші 
Усього 

 2009 р.:             

1 Гривні 248 065 860 305 1 957 228 3 054 616 1 217 457 7 337 671 

2 Долари 592 905 1 278 136 601 179 1 990 327 558 756 5 021 303 

3 Євро 363 462 164 014 37 064 261 200 384 739 1 210 479 

4 Інші     20 396  20 396 

5 Усього фінансових ак-

тивів 

1 204 432 2 302 455 2 595 471 5 306 143 2 181 348 13 589 849 

6 Гривні 1 058 055 949 443 2 396 238 352 781 657 816 5 414 333 

7 Долари 2 925 862 569 511 191 203 1 429 316 411 681 5 527 573 

8 Євро 469 395 251 270 109 494 255 988 282 417 1 368 564 

9 Інші 11 575 2 812 1 325  60 15 772 

10 Усього фінансових зо-

бов’язань 

4 464 887 1 773 036 2 698 260 2 038 085 1 351 974 12 326 242 

11 Чистий розрив за про-

центними ставками 

станом на кінець дня 31 

грудня 2009 р. 

(3 260 455) 529 419 (102 789) 3 268 058 829 374 1 263 607 

12 Кумулятивний розрив 

за процентними став-

ками станом на кінець 

дня 31 грудня 2009 р. 

(3 260 455) (2 731 036) (2 833 825) 434 233 1 263 607  

 2010р.:             

1 Гривня 411 226 1 303 160 963 877 3 832 604 2 185 417 8 696 284 

2 Долар 1 196 906 968 213 128 945 1 161 078 1 020 972  4 476 114 

3 Євро 467 366 229 846 58 935 75 541 148 231 979 919 

4 Інші     49 150 49 150 

5 Усього фінансових ак-

тивів 

2 075 498 2 501 219 1 151 757 5 069 223 3 403 770 14 201 467 

6 Гривня 1 682 154 1 215 841 689 385 2 364 862 125 927 6 078 169 

7 Долар 551 241 842 682 446 603 3 162 300 48 585 5 051 411 

8 Євро 342 273 397 202 180 577 242 308 19 608 1 181 968 

9 Інші 31 712 5 273 2 934 75 194 40 188 

10 Усього фінансових зо-

бов’язань 

2 607 380 2 460 998 1 319 499 5 769 545 194 314 12 351 736 

11 Чистий розрив за про-

центними ставками 

станом на кінець дня 31 

грудня 2010 р. 

(531 882) 40 221 (167 742) (700 322) 3 209 456 1 849 731 

12 Кумулятивний розрив 

за процентними став-

ками станом на кінець 

дня 31 грудня 2010 р. 

(531 882) (491 661) (659 403) (1 359 725) 1 849 731  
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Банк встановлює ліміти стосовно розривів процентних ставок у розрізі строків, що за-

лишилися до погашення або переоцінки, та валют, які є істотними за обсягами для Банку, а та-

кож здійснює контроль за дотриманням встановлених лімітів. 

Банк розраховує показник абсолютного процентного ризику або зміни чистого процент-

ного доходу за сценарієм паралельних зсувів кривої доходності на +100 та -100 базисних пунк-

тів, а також за іншими сценаріями змін кривої дохідності, що вважаються ймовірними. 

 

Аналіз чутливості для відсоткового ризику 

  

Розрахункова зміна 

ЧПД за 1 рік (∆NII) 

Балансовий ка-

пітал (E) 
∆NII/E 

2010 р. (5 232) 1 849 732 (0.28%) 

2009 р.  (27 753) 1 263 607 (2.20%) 

 

Для визначення чутливості Банку до відсоткового ризику використовувалися припу-

щення про рефінансування розриву на кожному інтервалі у повному обсязі та зміну відсотко-

вих ставок на 1%. 

)12( ii trgapNII
/12, 

де igap
– періодичний розрив (на інтервалі до 12 місяців); 

ti – середина i-ого часового інтервалу (в місяцях); 

r – зміна відсоткових ставок. 

 

Таблиця 32.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами, в % 

 

Рядок Найменування статті 2010 рік 2009 р. 

гривні долари 

США 

євро інші гривні долари 

США 

євро Інші 

 Активи         

1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

11 3 1  16 8 3  

2 Торгові цінні папери 10        

3 Кошти в інших банках 16 11   30 2 1  

4 Кредити та заборгова-

ність клієнтів 

19  13 11  20 13 12  

5 Боргові цінні папери у 

портфелі банку на 

продаж 

15    13    

6 Інші фінансові активи  3    3   

 Зобов’язання         

7 Кошти банків 10  3 2  19 5 2  

8 Кошти клієнтів:         

8.1 Поточні рахунки 12 5 4 14 17 7 10 13 

8.2 Строкові кошти 18 10 10 1 22 14 13 2 

9 Боргові цінні папери, 

емітовані банком 

18    14    

10 Інші залучені кошти  4 4  20 7 8  

11 Інші фінансові зо-

бов‟язання 

4 6   11 8 3  

12 Субординований борг  4    9   
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Структура процентних ставок за фінансовими інструментами, в % 

 

Рядок Найменування статті 
2010 рік 2009 рік 

Змінні Фіксовані Змінні Фіксовані 

 Активи     

1 Грошові кошти та їх еквівален-

ти 
 2  7 

2 Торгові цінні папери  10   

3 Кошти в інших банках  11  1 

4 Кредити та заборгованість кліє-

нтів 
13 17 12 18 

5 Боргові цінні папери у портфелі 

банку на продаж 
 15  13 

6 Інші фінансові активи  3  3 

 Зобов’язання     

7 Кошти банків 9 8 5 15 

8 Кошти клієнтів:     

8.1 Поточні рахунки  10 50 14 

8.2 Строкові кошти  14 21 17 

9 Боргові цінні папери, емітовані 

банком 
 18 12 16 

10 Інші залучені кошти 3 5   

11 Інші фінансові зобов‟язання  6  11 

12 Субординований борг  4  9 

 

Географічний ризик 

 
Географічна концентрація активів та зобов‟язань Банку наведена нижче. 
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Таблиця 32.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2010 рік 

 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші країни Усього 

  Активи     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 135 043 223 678 28 447 1 387 168 

2 Торгові цінні папери 285 938   285 938 

3 Кошти в інших банках  265 781   265 781 

4 Кредити та заборгованість клієнтів 9 468 779   9 468 779 

5 Боргові цінні папери у портфелі банку на 

продаж 
1 303 757   1 303 757 

6 Інші фінансові активи 1 207 277 35 884  3 1 243 164 

7 Усього фінансових активів 13 666 575 259 562 28 450 13 954 587 

8 Нефінансові активи 241 172 177  241 349 

9 Усього активів 13 907 747 259 739 28 450 14 195 936 

 Зобов’язання     

10 Кошти банків 2 607 657 197 739  2 805 396 

11 Похідні фінансові зобов‟язання 19 816   19 816 

12 Кошти клієнтів 6 495 069 108 094 6 834 6 609 997 

13 Боргові цінні папери, емітовані банком 191 470   191 470 

14 Інші залучені кошти 82 074 1 244 721  1 326 795 

15 Інші фінансові зобов‟язання 19 921 7  4  19 932 

16 Субординований борг  536 405 807 019 1 343 424 

17 Усього фінансових зобов‟язань 9 416 007 2 086 966 813 857 12 316 830 

18 Нефінансові зобов‟язання 34 888 17  34 905 

19 Усього зобов’язань 9 450 895 2 086 983 813 857 12 351 735 

20 Чиста балансова позиція 4 456 852 (1 827 244) (785 407) 1 844 201 

21 Зобов’язання кредитного характеру 193 816   193 816 

 

У таблиці зобов‟язання кредитного характеру наведено без вирахування резерву за зобов‟язаннями, що пов‟язані з кредитуванням. 
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Таблиця 32.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2009 рік 

 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші країни Усього 

 Активи     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 484 735 211 953 10 639 1 707 327 

2 Кошти в інших банках 99 805   99 805 

3 Похідні фінансові активи 311   311 

4 Кредити та заборгованість клієнтів 10 383 286   10 383 286 

5 Боргові цінні папери у портфелі банку на 

продаж 
748 077   748 077 

6 Інші фінансові активи 310 376 25 643 1 336 020 

7 Усього фінансових активів 13 026 590 237 596 10 640 13 274 826 

8 Нефінансові активи 301 891 13 132  315 023 

9 Усього активів 13 328 481 250 728 10 640 13 589 849 

 Зобов’язання     

10 Кошти банків 3 240 326 736 407 58 369 4 035 102 

11 Похідні фінансові зобов‟язання 9 887   9 887 

12 Кошти клієнтів 3 788 292 113 928 8 489 3 910 709 

13 Боргові цінні папери, емітовані банком 829 237 64 251  893 488 

14 Інші залучені кошти 141 732 2 368 717  2 510 449 

15 Інші фінансові зобов‟язання 159 852 36 435 149 196 436 

16 Субординований борг  245 051  245 051 

17 Усього фінансових зобов‟язань 8 169 326 3 564 789 67 007 11 801 122 

18 Нефінансові зобов‟язання 36 771 15 488 334 525 120 

19 Усього зобов’язань 8 206 097 3 564 804 555 341 12 326 242 

20 Чиста балансова позиція 5 122 384 (3 314 076) (544 701) 1 263 607 

21 Зобов’язання кредитного характеру 101 726   101 726 

 

У таблиці зобов‟язання кредитного характеру наведено без вирахування резерву за зобов‟язаннями, що пов‟язані з кредитуванням. 
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Ризик ліквідності  

 
Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Банку виконати свої платіжні зобов‟язання 

на дату їх погашення, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Загальна мета щодо управ-

ління ризиком ліквідності – сприяти підвищенню вартості власного капіталу Банку шляхом збі-

льшення надходжень і забезпечити здійснення Банком операцій в межах допустимих параметрів 

ризиків та у такий спосіб, який захищає інтереси вкладників, інших кредиторів та акціонерів. 

 

Банк використовує принципи централізованого управління ризиком ліквідності, коли 

процеси виявлення, оцінки, моніторингу та контролю ризику зосереджені в центральному офісі 

банку. На найвищому організаційному рівні процес управління ризиком ліквідності зосереджено 

в діяльності КУАП, який приймає відповідні управлінські рішення за пропозиціями департамен-

ту з управління фінансовими ризиками та Казначейства.  

 

Банк оцінює власну ліквідність та управляє нею на постійній основі спираючись на внут-

рішні моделі, а також нормативи ліквідності, встановлені НБУ. Станом на 31 грудня 2010 року 

зазначені нормативи були такими: 

 2010 рік 2009 рік 

Н4 “Норматив миттєвої ліквідності” (співвідношення високолікві-

дних активів до поточних зобов‟язань; мінімальний рівень, який 

вимагає НБУ – 20%), у % 

63,68 93,07 

Н5 “Норматив поточної ліквідності” (співвідношення активів та 

зобов‟язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня; міні-

мальний рівень, який вимагає НБУ – 40%), у %  

126,46 45,23 

Н6 “Норматив короткострокової ліквідності” (співвідношення лік-

відних активів до зобов‟язань з кінцевим строком погашення до 

одного року; мінімальний рівень, який вимагає НБУ – 20%), у % 

79,42 25,99 

 
Для внутрішнього використання Банк оцінює ризик ліквідності шляхом моделювання йо-

го прогнозних грошових потоків. При цьому класичний аналіз розривів у строках погашення ак-

тивів та зобов‟язань (gap analysis, mismatch analysis), що відображає часову неузгодженість між 

вимогами та зобов„язаннями Банку, доповнюється показниками (припущеннями), які відтворю-

ють постійну відновлюваність банківських операцій, динаміку його розвитку. Екстремальні зна-

чення припущень можуть формувати стрес-сценарії, які Банк використовує для моделювання 

подій, що мають низьку ймовірність, але значний вплив на його ліквідність. 

 

У наведених нижче таблицях 31.8 та 31.9 відображено види і строки погашення фінансо-

вих зобов‟язань Банку станом на кінець звітного та попереднього років, на основі контрактних 

зобов‟язань з виплати коштів. Такі суми представляють контрактні недисконтовані грошові по-

токи, які відрізняються від сум, відображених в балансі, оскільки балансові суми базуються на 

дисконтованих грошових потоках. 

 

У таблицях 31.10 та 31.11 наведено аналіз фінансових активів та зобов‟язань за очікува-

ними строками їх погашення за звітний та попередній роки відповідно. Такі суми представляють 

собою дисконтовані грошові потоки та наводяться за балансовою вартістю. 

 

Банк не очікує на те, що йому доведеться виконати всі фактичні та потенційні зо-

бов‟язання до закінчення строку їх дії, та розглядає банківські операції як такі, що постійно від-

новлюються з урахуванням внутрішніх факторів та умов зовнішнього середовища. 
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Таблиця 32.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2010 рік 

 

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 ро-

ків 

Усього 

1 Кошти інших банків 632 709 80 070 413 235 2 176 239 76 166 3 378 419 

2 Кошти клієнтів: 2 099 435 1 170 830 2 758 969 1 175 100  7 204 334 

2.1 Фізичні особи 1 367 322 1 032 494 2 444 746 264 258  5 108 820 

2.2 Інші 732 113 138 336 314 223 910 842  2 095 514 

3 Боргові цінні папери, емітова-

ні банком 
689 7 338 190 253   198 280 

4 Інші залучені кошти 64 14 692 565 917 876 955 32 428 1 490 056 

5 Субординований борг 5 517 9 153 12 281 334 386  361 337 

6 Інші фінансові зобов‟язання 14 565     14 565 

7 Поставочні форвардні контра-

кти, чиста сума 
1 846 1 631 1 580 18 211  23 268 

7.1 
Похідні договори – надхо-

дження  
      

7.2. Похідні договори – вибуття       

8 Фінансові гарантії       

9 Інші зобов‟язання кредитного 

характеру 
10 453 39 247 14 302 10 280 24 071 98 353 

10 Усього потенційних майбу-

тніх виплат за фінансовими 

зобов’язаннями 

2 765 278 1 322 961 3 956 537 4 591 171 132 665 12 768 612 
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 Таблиця 32.9. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2009 рік 

 

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 ро-

ків 

Усього 

1 Кошти інших банків 1 542 382 63 039 2 384 465 402 620  4 392 506 

2 Кошти клієнтів: 1 617 207 854 698 1 135 718 618 476  4 226 099 

2.1 Фізичні особи 1 079 368 803 303 1 052 764 56 992  2 992 427 

2.2 Інші 537 839 51 395 82 954 561 484  1 233 672 

3 Боргові цінні папери, емітова-

ні банком 
17 279 12 858 639 979 433 164  1 103 280 

4 Інші залучені кошти 1 718 662 18 101 134 507 558 381 93 982 2 523 633 

5 Субординований борг  5 390 16 469 197 206 126 717 345 782 

6 Інші фінансові зобов‟язання 194 011     194 011 

7 Поставочні форвардні контра-

кти, чиста сума 
      

7.1 
Похідні договори– надхо-

дження  
      

7.2. Похідні договори– вибуття       

8 Фінансові гарантії 19 678 2 418 13 864 3 266  39 226 

9 Інші зобов‟язання кредитного 

характеру 
53  1 534 5 956 21 499 34 021 63 063 

10 Усього потенційних майбу-

тніх виплат за фінансовими 

зобов’язаннями 

5 109 272 958 038 4 330 958 2 234 612 254 720 12 887 600 
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Таблиця 32.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік 
 

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 

 Активи              

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 387 168     1 387 168 

2 Торгові цінні папери     285 938 285 938 

3 Кошти в інших банках 265 781     265 781 

4 Кредити та заборгованість клієнтів 1 347 096 575 490 2 076 767 4 451 552 1 017 874 9 468 779 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 39 795 227 727 94 475 941 760  1 303 757 

6 Інші фінансові активи 1 124 631 32 330 106 8 087 78 010 1 243 164 

7 Усього фінансових активів 4 164 471 835 547 2 171 348 5 401 399 1 381 822 13 954 587 

 Зобов’язання       

8 Кошти банків 613 390 50 091 272 549 1 807 912 61 454 2 805 396 

9 Похідні фінансові зобов‟язання 24  19 792   19 816 

10 Кошти клієнтів 2 036 129 1 084 208 2 495 543 992 830 1 287 6 609 997 

11 Боргові цінні папери, емітовані банком 8 836  182 634   191 470 

12 Інші залучені кошти   522 514 773 353 30 928 1 326 795 

13 Резерви за зобов‟язаннями     2 805 2 805 

14 Інші фінансові зобов‟язання 14 591    2 536 17 127 

15 Субординований борг    1 343 424  1 343 424 

16 Усього фінансових зобов’язань 2 672 970 1 134 299 3 493 032 4 917 519 99 010 12 316 830 

17 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня 2010 року 
1 491 501 (298 752) (1 321 684) 483 880 1 282 812 1 637 757 

18 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня 2010 року 
1 491 501 1 192 749 (128 935) 354 945 1 637 757  
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Таблиця 32.11. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік 

 

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 

 Активи              

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 707 327     1 707 327 

2 Кошти в інших банках 99 825    (20) 99 805 

3 Похідні фінансові активи 6  63 242   311 

4 Кредити та заборгованість клієнтів 947 161 593 179 3 230 004 3 800 646 1 812 296 10 383 286 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 139 889 24 857 39 099 300 820 243 412 748 077 

6 Інші фінансові активи 237 322 18 878 3 061 3 156 73 603 336 020 

7 Усього фінансових активів 3 131 530 636 977 3 272 406 4 104 622 2 129 291 13 274 826 

 Зобов’язання       

8 Кошти банків 1 528 948  2 131 136 375 018  4 035 102 

9 Похідні фінансові зобов‟язання 9 887     9 887 

10 Кошти клієнтів 1 633 471 782 740 964 866 516 979 12 653 3 910 709 

11 Боргові цінні папери, емітовані банком 138 376  3 491 751 621   893 488 

12 Інші залучені кошти 1 796 099 16 024 105 900 509 189 83 237 2 510 449 

13 Резерви за зобов‟язаннями     562 562 

14 Інші фінансові зобов‟язання 194 043    1 831 195 874 

15 Субординований борг 5 510   119 771 119 770 245 051 

16 Усього фінансових зобов’язань 5 306 334 798 764 3 205 393 2 272 578 218 053 11 801 122 

17 Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня 2010 року 
(2 174 804) (161 787) 67 013 1 832 044 1 911 238 1 473 704 

18 Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня 2010 року 
(2 174 804) (2 336 591) (2 269 578) (437 534) 1 473 704  
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Ризик дострокового погашення 

 

Ризик дострокового погашення – це ризик того, що Банк зазнає фінансових збитків вна-

слідок дострокового погашення клієнтами або контрагентами своїх зобов‟язань або вимоги ви-

конання зобов‟язань Банком раніше, ніж очікувалось. 

Для врахування впливу змін чистого процентного доходу внаслідок потенційного достро-

кового погашення фінансових інструментів Банк застосовує модель, за якою чистий процентний 

дохід розраховується як прогнозне значення на наступний рік, виходячи з обсягів, ставок і стро-

ків погашення фінансових інструментів, що обліковуються Банком на звітну дату. Зміни чистого 

процентного доходу внаслідок потенційного дострокового погашення 10% активів і зобов‟язань 

визначаються на основі обсягів, ставок і строків погашення фінансових інструментів, що через 1 

рік залишатимуться на балансі Банку. Результати розрахунків наведені нижче. 

 
2010 рік 2009 рік 

Вплив на чистий процентний дохід (56 569)) (70 126)  

 

Операційний ризик 

 

Операційний ризик– це ризик в діяльності Банку, що виникає внаслідок недоліків корпо-

ративного управління, системи внутрішнього контролю, неадекватності або технічних перебоїв 

інформаційних систем, людського фактору, шахрайства, стихійних явищ чи інших зовнішніх по-

дій. 

Банк визнає, що, на відміну від інших банківських ризиків операційний ризик, як прави-

ло, не включається до кінцевої вартості його фінансових послуг, проте постійно присутній у що-

денній корпоративній активності, завдяки чому є важливою складовою процесу ризик-

менеджменту. 

Підходи до управління операційним ризиком внаслідок нечіткого взаємозв‟язку між ймо-

вірністю, розміром втрат та кореляцією факторів базуються, у першу чергу, на створенні адеква-

тної системи внутрішнього контролю та інфраструктури для запобігання реалізації такого ризику 

взагалі, ніж на статистично- математичних методах оцінки та прогнозування. 

 

Примітка 33. Управління капіталом 

 

Банк здійснює управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаман-

них його діяльності. 

 

Основною метою управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх ви-

мог стосовно капіталу і належних нормативів капіталу, необхідних для продовження діяльності 

та підвищення ринкової вартості.  

 

Банк управляє структурою капіталу та, відповідно, змінює її з огляду на зміни в економі-

чних умовах та характеристиках ризиків, пов‟язаних з його діяльністю. З метою визначення не-

обхідного розміру регулятивного капіталу Банк: 

- виконує класифікацію банківських активів за ступенем їх ліквідності, активних опера-

цій– за категорією ризику; 

- здійснює оцінку якості активів; 

- корегує вартість активів шляхом формування резервів для відшкодування можливих 

збитків від проведення активних операції; 

- проводить переоцінку балансової вартості активів у відповідності з їх ринковою вартіс-

тю. 

 

Жодних змін у цілях, політиці та процедурах управління капіталом, порівнянно з попере-

дніми роками не відбулося.   
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Відповідно до вимог Національного банку України банки мають підтримувати показник 

достатності капіталу на рівні не нижче 10% від суми активів, зважених з урахуванням ризику, 

розрахований згідно з правилами бухгалтерського обліку в Україні.  

 

У таблиці нижче наведено норматив достатності капіталу Банку, який розраховано ста-

ном за 31 грудня 2010 та 31 грудня 2009 року.  

          (тис. грн.) 

 2010 рік 2009 рік 

Основний капітал (капітал 1- го рівня) 1 171 814 1 421 822 

Додатковий капітал (капітал 2- го рівня) 1 171 814 347 717 

Відвернення     (53 139) 

Усього регулятивний капітал 2 343 629   1 716 400 

Норматив достатності капіталу 21,04%       14,64% 

 

Основний капітал зменшено на збитки минулих років та на величину нарахованих відсо-

тків за кредитами, за якими була надана згода на реструктуризацію. Таким чином, протягом 2010 

та 2009 років Банк виконував всі вимоги до рівня капіталу. 

 

Примітка 34. Потенційні зобов’язання банку 

 

Юридичні аспекти 

Під час звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та 

спорів. Банк вважає, що остаточний розмір зобов‟язань, що може виникнути внаслідок судових 

процесів та спорів, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати 

майбутньої діяльності Банку. Банк також не має обтяжливих контрактів, що можуть мати потен-

ційний суттєвий вплив на відплив грошових коштів у майбутньому, тому резерви за юридични-

ми ризиками Банком не визнавалися. 

 

Податкові та інші регуляторні наслідки 

Банк вважає, що він дотримується виваженого тлумачення чинного законодавства, і по-

зиція Банку стосовно податкових та валютних питань буде підтримана. Банк отримує додаткові 

консультації та враховує в роботі позицію податкових органів щодо окремих питань оподатку-

вання. Враховуючи ці факти та те, що на цей час неможливо визначити, наскільки донарахуван-

ня податків є вірогідним та чітко розрахувати суму потенційних збитків, станом на звітну дату 

Банк не визнавав резерви за податковими ризиками. 

 

Зобов’язання капітального характеру 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. Банк не мав потенційних зобов‟язань з придбання 

основних засобів та нематеріальних активів, інших зобов‟язань капітального характеру на рекон-

струкцію об‟єктів нерухомості. У зв‟язку з цим Банк не створював резерви під потенційні витра-

ти капітального характеру. 

 

Зобов’язання оперативного лізингу (оренди) 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. Банк (орендатор) не мав майбутніх мінімальних 

орендних платежів за договорами невідмовної оренди та не створював резерви під потенційні 

зобов‟язання з оренди.  

 

Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 

Загальна сума заборгованості за гарантіями, акредитивами і невикористаними кредитни-

ми лініями не обов‟язково становить собою майбутні грошові вимоги, оскільки є можливим за-

кінчення строку їх дії або відміна вказаних зобов‟язань без надання позичальнику коштів. 

Зобов‟язання з кредитування є забезпеченнями щодо надання коштів клієнтам в кредит у 

міру надходження заявок. В цілому ці зобов‟язання (невикористана частина сум) є безвідклич-

ними, тому потенційно Банк наражається на ризики понесення збитків в сумі, що дорівнює зага-
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льній сумі невикористаних зобов‟язань. Разом з тим, вірогідна сума збитків є меншою від зага-

льної суми невикористаних зобов‟язань, оскільки більша їх частина залежить від виконання клі-

єнтами певних вимог до кредитоспроможності та залежить від залишкового строку погашення 

зобов‟язання (короткострокові зобов‟язання мають менший рівень кредитного ризику). 

Гарантії та гарантійні акредитиви – це безвідкличні зобов‟язання Банку щодо виконання 

платежів у разі невиконання клієнтом його зобов‟язань перед третіми сторонами та мають такий 

же рівень кредитного ризику, як і кредити. Якщо документарні акредитиви, які є письмовими 

зобов‟язаннями Банку від імені клієнтів виконувати певні виплати в межах чітко визначеної су-

ми при виконанні певних умов, забезпечені відповідними грошовими депозитами, Банк має 

менший ризик, ніж пряме кредитування. 

 

Таблиця 34.1. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням  

 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 Надані зобов‟язання з кредитування  136 888 26 894 

2 Невикористані кредитні лінії  26 585 35 142 

3 Акредитиви   9 880 1 027 

4 Гарантії видані   21 641 37 598 

5 Авалювання векселів  1 627 1 627 

6 Резерв за зобов‟язаннями, що пов‟язані 

з кредитуванням 
18 (2 805) (562) 

7 Усього зобов’язань, що пов’язані з 

кредитуванням за мінусом резервів 
  193 816 101 726 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року сума резервів за зобов‟язаннями кредитного 

характеру (2 243) тис. грн. відповідає сумі, що відображена у звіті про прибутки та збитки (у 

2009 р. – (701) тис. грн. 

 

Активи, надані в заставу  

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. Банк має такі активи, що надані в заставу в якості 

забезпечення: 

 

Таблиця 34.2. Активи, надані в заставу 

 

Рядок Найменування 

статті 

 Приміт-

ки  
 2010 рік   2009 рік  

активи, 

надані в 

заставу (в 

заставній 

вартості) 

забезпечене 

зобов’язання 

активи, 

надані в 

заставу 

забезпечене 

зобов’язання 

1 Торгові цінні па-

пери 
5 127 258 100 839   

2 Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж 

9,14 302 022 230 863 154 020 155 538 

3 Майнові права на 

грошові кошти 

4,5,6,8,14,

17 
4 698 271 3 399 496 3 779 025 2 519 798 

4 Основні засоби 
11,14 115 010 91 832 138 414 92 500 

5 Усього  5 242 561 3 823 029 4 071 459 2 767 836 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. балансова вартість активів Банку у заставі, щодо 

яких передбачені обмеження, пов‟язані з володінням, користуванням та розпорядженням, скла-

дає суму 5 242 561 тис. грн., а саме: 
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- обмеження, пов‟язані з володінням, користуванням та розпорядженням, включаючи пе-

резаставу – 4 698 271 тис. грн.; 

- обмеження, пов‟язані з користуванням та розпорядженням (право перезастави) за осно-

вними засобами – 115 010 тис. грн. 

- обмеження, пов‟язані з користуванням та розпорядженням (право перезастави) за облі-

гаціями – 429 280 тис. грн. 

 

Виконання особливих умов 

Банк є стороною різних договорів з іншими кредитними установами. Ці договори містять 

умови щодо фінансових показників діяльності та загальної структури ризиків Банку. Згідно з 

цими умовами Банк повинен підтримувати мінімальний міжнародний показник достатності капі-

талу, визначений з урахуванням ризиків, на рівні 12%, обмежити максимальний розмір кредит-

ного ризику на одного позичальника та дотримуватися певного рівня операційної діяльності. Ці 

фінансові зобов‟язання можуть обмежити здатність Банку впроваджувати певні бізнес- стратегії 

та здійснювати інші суттєві операції в майбутньому. 

  

Примітка 35. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

У таблиці нижче порівнюється балансова та справедлива вартість фінансових інструмен-

тів, відображених у фінансовій звітності Банку, за їх категоріями. Таблиця не відображає справе-

дливої вартості не фінансових активів та не фінансових зобов‟язань. 

 

Таблиця 35.1. Порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 

 

 2010 рік 2009 рік 

Балансова 

вартість 

 

Справед-

лива вар-

тість 

 

Невизна-

ний при-

буток/ 

збиток 

Балансо-

ва вар-

тість 

 

Справед-

лива вар-

тість 

 

Невизна-

ний при-

буток/ 

збиток 

Фінансові активи 13 954 587 19 620 059 5 665 472 13 274 826 13 238 540 (36 286) 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
1 387 168 1 387 168  1 707 327 1 707 327  

Торгові цінні папери 285 938 285 938     

Кошти в інших бан-

ках 
265 781 265 781  99 805 99 805  

Похідні фінансові 

активи 
   311 311  

Кредити та заборго-

ваність клієнтів 
9 468 779 15 134 251 5 665 472 10 383 286 10 347 000 (36 286) 

Цінні папери в порт-

фелі банку на продаж 
1 303 757 1 303 757  748 077  748 077  

Інші фінансові акти-

ви 
1 243 164 1 243 164  336 020 336 020  

Фінансові зо-

бов’язання 
12 316 830 11 959 201 357 629 11 801 122 11 907 308 (106 186) 

Кошти банків 2 805 396 2 805 396  4 035 102 4 035 102  

Похідні фінансові 

зобов‟язання 
19 816 19 816  9 887 9 887  

Кошти клієнтів 6 609 997 6 616 211 (6 214) 3 910 709 3 990 166 (79 457) 

Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
191 470 193 191 (1 721) 893 488 890 034 3 454 

Інші залучені кошти 1 326 795 1 326 795  2 510 449 2 510 449  

Інші фінансові зо-

бов‟язання 
17 127 17 127  195 874 195 874  

Субординований 

борг 
1 343 424 977 860 365 564 245 051 275 234  (30 183) 
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 2010 рік 2009 рік 

 Балансова 

вартість 

 

Справед-

лива вар-

тість 

 

Невизна-

ний при-

буток/ 

збиток 

Балансо-

ва вар-

тість 

 

Справед-

лива вар-

тість 

 

Невизна-

ний при-

буток/ 

збиток 

Резерви за зо-

бов‟язаннями 
2 805 2 805  562 562  

Всього невизнані 

зміни в нереалізо-

ваній справедливій 

вартості 

  6 023 101   (142 472) 

 

Нижче описані методики та припущення, що використовуються для визначення справед-

ливої вартості фінансових інструментів, які ще не відображені за справедливою вартістю у фі-

нансовій звітності. 

 

Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості 

 

Вважається, що балансова вартість ліквідних та короткострокових фінансових активів та 

фінансових зобов‟язань (категорія грошові кошти та їх еквіваленти) приблизно дорівнює поточ-

ній справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до депозитів на вимогу, депо-

зитів без визначеного строку погашення, фінансових інструментів зі змінною процентною став-

кою, яка базується на ринкових ставках (LIBOR, EURIBOR) та кредитів, що визнані простроче-

ними та знеціненими. 

Винятком також є фінансові активи Банку (пайові цінні папери портфеля на продаж), що 

оцінюються за собівартістю. 

 

Фінансові інструменти, відображені за справедливою вартістю 

 

Фінансові активи, наявні для продажу, включаючи фінансові активи, що передані без 

припинення визнання (крім пайових цінних паперів портфеля на продаж, що оцінюються за со-

бівартістю, яка приблизно є їх справедливою вартістю), або інші довгострокові активи, що утри-

муються для продажу, фінансові зобов‟язання, що оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток та збиток, обліковуються Банком у балансі за справедливою вартістю. Справедлива 

вартість розраховується на основі ринкових котирувань (цін) (в основному за найкращим коти-

руванням на купівлю) за винятком тих фінансових інструментів, за якими відсутні зовнішні не-

залежні ринкові котирування (ціни) (Примітка 8). 

У разі відсутності ринкових котирувань Банком використовувалися інші методики визна-

чення справедливої вартості, а саме: справедлива вартість визначалася із застосуванням методів 

оцінки, що використовують як вихідні дані спостережуваної ринкової інформації (наприклад, але 

не виключно– ціни на подібні інструменти) та справедлива вартість яких визначалася із застосу-

ванням методів оцінки, що не ґрунтуються на ринковій інформації (наприклад, дисконтування 

грошових потоків за ставкою КІАКР). Моделі оцінки, що використовуються Банком для визна-

чення справедливої вартості, були протестовані на фактичних ринкових операціях, з викорис-

танням найкращої оцінки Банку найбільш прийнятних вихідних даних для цієї моделі. 

Нижче наведено обрані Банком методи визначення справедливої вартості фінансових ін-

струментів Банку. 
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  Ринкові ко-

тируваня 

Моделі оці-

нки – вихі-

дні дані на 

основі рин-

кової інфо-

рмації 

Моделі оцін-

ки – вихідні 

дані на основі 

не ринкової 

інформації 

Всього 

2010 рік 

Фінансові активи     

боргові цінні папери в торговому 

портфелі 
285 938   285 938 

боргові цінні папери в портфелі на 

продаж 
1 007 181  293 086 1 300 266 

Фінансові зобов’язання     

похідні фінансові зобов‟язання 19 816   19 816 

 2009 рік 

Фінансові активи     

похідні фінансові активи 311   311 

боргові цінні папери в портфелі на 

продаж 
234 055  451 009 685 064 

пайові цінні папери в портфелі на 

продаж 
59 583   59 583 

Фінансові зобов’язання     

похідні фінансові зобов‟язання   9 887 9 887 

 

Фінансові інструменти з фіксованою ставкою 

 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов‟язань з фіксованою ставкою, що відо-

бражаються за амортизованою собівартістю, визначається шляхом порівняння ринкових процен-

тних ставок на дату їх первісного визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються 

на аналогічні фінансові інструменти. Оціночна справедлива вартість процентних кредитів та де-

позитів з фіксованою ставкою визначається на основі дисконтованих грошових потоків із засто-

суванням існуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими активами та зо-

бов‟язаннями з аналогічними характеристиками кредитного ризику, строками погашення, валю-

ти. Найкращим підтвердженням ринкових процентних ставок за кредитами та депозитами вва-

жаються стандартні тарифи (ціни) Банку за аналогічними банківськими продуктами для фізич-

них/юридичних осіб. Для фінансових інструментів зі змінною процентною ставкою, яка базуєть-

ся не на ринкових ставках, справедлива вартість визначалася на тих же умовах, що і для фінан-

сових активів та зобов‟язань з фіксованою ставкою. 

Справедлива вартість випущених боргових інструментів, щодо яких не існує ринкових 

цін, визначається на основі моделі дисконтування грошових потоків на основі кривої дохідності 

за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового періоду до погашення. Найкра-

щим підтвердженням ринкових процентних ставок для випущених цінних паперів Банк вважає 

середню процентну ставку дохідності на аналогічні цінні папери, яка визначалася за даними ри-

нкової інформації. 

 

Примітка 36. Операції з пов’язаними сторонами 

 

У процесі діяльності Банк здійснює різні фінансові операції та послуги з пов‟язаними 

сторонам (надання кредитів, залучення депозитів, операції з цінними паперами, розрахунково- 

касове обслуговування, інші операції). Сторони вважаються пов‟язаними, якщо одна сторона має 

можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на іншу сторону при 

прийнятті фінансових та операційних рішень. 

 

Оцінка активів та зобов‟язань за операціями з пов‟язаними сторонами здійснюється на 

основі методу порівнювальної неконтрольованої ціни, що визначається як ціна на аналогічну 
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продукцію (товари, роботи, послуги) та реалізується не пов‟язаній з Банком особі у звичайних 

умовах діяльності. За операціями з пов‟язаними сторонами Банк застосовує звичайні ціни та 

умови, тобто такі, які пропонуються іншим клієнтам Банку. 

 

Нижче наведено інформацію про обсяги операцій, залишки за операціями з пов‟язаними 

сторонами на кінець року та відповідні суми доходів і витрат за рік. 

 

Таблиця 36.1. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 

грудня 2010 року 

 

Рядок Найменування статті Найбільші уча-

сники (акціоне-

ри) банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

1 Кредити та заборгованість 

клієнтів 
 2 046  

2 Резерв під заборгованість за 

кредитами 
 (105)  

 Усього активів  1 941  

3 Кошти клієнтів 7 2 427  

4 Субординований борг 245 742   

 Усього зобов’язань 245 749 2 427  

 

Таблиця 36.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2010 рік 

 

Рядок Найменування статті Найбільші учас-

ники (акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

1 Процентні доходи  233  

2 Процентні витрати (21 734) (50)  

3 Резерви під заборгованість за 

кредитами 
 43  

4 Адміністративні та інші опе-

раційні витрати 
 (7 392)  

 

Таблиця 36.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за ста-

ном на кінець дня 31 грудня 2010 року 

 

Рядок Найменування статті Провідний управлінсь-

кий персонал 

1 Інші потенційні зобов‟язання  70 

 
Таблиця 36.4. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами 

протягом 2010 року 

Рядок Найменування статті 
Провідний управлінсь-

кий персонал 
Асоційовані компанії 

1 Сума кредитів, що надані 

пов‟язаним особам протягом 

року 

97  

2 Сума кредитів, що погашені 

пов‟язаними особами протя-

гом року 

11  
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Таблиця 36.5. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 

грудня 2009 року 

Рядок Найменування статті Найбільші уча-

сники (акціоне-

ри) банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

1 Кредити та заборгованість 

клієнтів 
 1 960  

2 Резерв під заборгованість за 

кредитами 
 (147)  

 Усього активів  1 813  

3 Кошти клієнтів 6 1 802 1 

4 Субординований борг 245 051   

 Усього зобов’язань 245 057 1 802 1 

 

Таблиця 36.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2009 рік 

Рядок Найменування статті Найбільші уча-

сники (акціоне-

ри) банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

1 Процентні доходи  269 10 

2 Процентні витрати (26 947) (435) (66) 

3 Резерви під заборгованість за 

кредитами 
 (133)  

4 Результат від торгових опера-

цій з цінними паперами в тор-

говому портфелі банку 

  1 

5 Адміністративні та інші опе-

раційні витрати 
       (6 785)   

 

Таблиця 36.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за ста-

ном на кінець дня 31 грудня 2009 року 

Рядок Найменування статті Провідний 

управлінський 

персонал 

 Гарантії отримані 26 

1  Інші потенційні зобов‟язання  43 

 

Таблиця 36.8. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами 

протягом 2009 року 

Рядок Найменування статті Провідний управ-

лінський персонал 

Асоційовані 

компанії 

1 Сума кредитів, що погашені пов‟язаними 

особами протягом року 
146 149 

 

Таблиця 36.9. Виплати провідному управлінському персоналу 

Рядок Найменування статті 2010 2009 

Витрати Нараховане 

зобов’язання 

Витрати Нараховане 

зобов’язання 

1 Поточні виплати пра-

цівникам 
6 864 528 5 930 514 

2 Виплати по закінченні 

трудової діяльності 
  327 15 

Банк перебуває під фактичним контролем пана Константіноса Папунідіса. 
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