
 

 

 

 

 

 

РРііччнниийй  ффііннааннссооввиийй  ззввіітт  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“МЕГАБАНК” 

 

за  2010  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків 

 



 
 2 

Зміст 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ ..............................................................................4 

БАЛАНС .................................................................................................................................................................17 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ...........................................................................................................19 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ...........................................................................................................21 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ......................................................................................................................25 

Примітка 1. Облікова політика ..........................................................................................................................28 
Примітка 1.1. Основна діяльність ....................................................................................................................28 
Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності ..............................................................29 
Примітка 1.3. Консолідована фінансова звітність ........................................................................................30 

Примітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів ..........................................................................30 
Примітка 1.5. Торгові цінні папери ...................................................................................................................31 
Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів ......................................................................................31 

Примітка 1.7. Цінні папери у портфелі банку на продаж .............................................................................32 
Примітка  1.8. Цінні  папери  у  портфелі   банку   до погашення .................................................................32 
Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість.........................................................................................................32 
Примітка 1.10. Основні засоби..........................................................................................................................33 
Примітка 1.11.  Нематеріальні активи ...........................................................................................................34 
Примітка 1.12.  Оперативний  лізинг  (оренда) ...............................................................................................34 

Примітка 1.13.  Фінансовий лізинг (оренда).....................................................................................................35 

Примітка 1.14.  Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи  групи вибуття .................35 
Примітка 1.15.  Припинена діяльність .............................................................................................................35 
Примітка 1.16.  Похідні фінансові інструменти.............................................................................................35 

Примітка 1.17.  Податок на прибуток ............................................................................................................35 
Примітка 1.18.  Власні акції, викуплені в акціонерів .......................................................................................36 

Примітка 1.19.  Доходи та витрати................................................................................................................36 
Примітка 1.20.  Іноземна валюта .....................................................................................................................37 
Примітка 1.21.  Взаємозалік статей активів і зобов'язань ...........................................................................38 
Примітка 1.22.  Звітність за сегментами .......................................................................................................38 

Примітка 1.23.  Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок................................38 

Примітка 2.  Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність ...............................40 

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти й тлумачення, що забезпечують контекст, у якому 
потрібно читати стандарти .................................................................................................................................41 
Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти..................................................................................................47 

Примітка 7.  Кошти в інших банках ..................................................................................................................48 
Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів ..............................................................................................54 

Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж...................................................................................67 

Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи ....................................................................................72 

Примітка 15.  Інші фінансові активи .................................................................................................................76 
Примітка 16. Інші активи ...................................................................................................................................83 
Примітка 18. Кошти банків ................................................................................................................................85 
Примітка 19. Кошти клієнтів .............................................................................................................................86 
Примітка 20. Боргові цінні папери, емітовані банком .....................................................................................87 

Примітка 21.  Інші залучені кошти....................................................................................................................88 
Примітка 22. Резерви за зобов’язаннями ..........................................................................................................89 
Примітка 23.  Інші фінансові зобов’язання ......................................................................................................90 

Примітка 24.  Інші зобов’язання ........................................................................................................................91 
Примітка 25. Субординований борг ..................................................................................................................91 
Примітка 26. Статутний капітал ........................................................................................................................92 
Примітка 27.  Резервні та інші фонди банку.....................................................................................................94 

Примітка 28.  Процентні доходи та витрати.....................................................................................................97 

Примітка 29. Комісійні доходи та витрати .......................................................................................................98 

Примітка 30. Інші операційні доходи................................................................................................................99 
Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати ...........................................................................100 
Примітка 32. Витрати на податок на прибуток ..............................................................................................102 

Примітка 34. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію ..................................................105 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ ......................................................................................................106 



 
 3 

Примітка 36.  Звітні сегменти ..........................................................................................................................106 
Примітка 37. Управління фінансовими ризиками..........................................................................................114 

Примітка 38. Управління капіталом ................................................................................................................132 
Примітка 39. Потенційні зобов’язання банку.................................................................................................133 

Примітка 41.  Справедлива вартість фінансових інструментів.....................................................................136 
Примітка 42. Операції з пов’язаними особами...............................................................................................137 

Примітка 45. Події після дати балансу............................................................................................................147 
Примітка 46. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту ...............148 

 



 
 4 

 
Загальна інформація про діяльність банку 

 
 

Найменування банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“МЕГАБАНК”  

Місцезнаходження банку Україна  місто Харків, вул. Артема,  №30 
Організаційно-правова  
форма банку 

Публічне акціонерне товариство 

Звітний період 01 січня 2010 року - 31 грудня 2010 року 
Дата звітності кінець дня 31 грудня 2010 року 
Валюта звітності та 
одиниця її виміру 

тисячі  гривень 

Банк є самостійним суб’єктом  
 
 

Організаційна структура Банку 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕГАБАНК” (далі за текстом – 
Банк) зареєстровано Національним банком України 28 жовтня 1991 року за 
реєстраційним  номером 58. 

Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада та 
Правління Банку.  

Організаційна структура Банку створена таким чином, щоб забезпечити достатню 
прозорість бізнесу, гнучке управління та розвиток регіональної мережі.  

Банк має  ефективну структуру управління, побудовану на чіткому розподілі на 
бізнес лінії та підрозділи підтримки. 

До бізнес-підрозділів відносяться: корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, 
малий та середній бізнес, мікрокредитування, казначейство, Єдиний розрахунковий 
центр (ЄРЦ), підрозділи з надання послуг на ринку цінних паперів. 

До підрозділів підтримки банківських операцій належать: інформаційні технології 
та операційна підтримка, планування та бюджетування,  ризики, методологія, служба 
безпеки, юридична та бухгалтерська служби. 

Банк має чітке розмежування функцій фронт-офісу, бек-офісу та мідл-офісу, що 
підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє  зменшенню ризиків . 

Організаційна структура Банку постійно вдосконалюється з тим, аби й надалі 
забезпечувати швидке прийняття рішень, оптимізувати витрати та поліпшувати якість 
обслуговування клієнтів.  

 
Регіональна мережа 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк має 198  структурних підрозділи, 

у тому числі: Головний офіс, 1 представництво, 3 філії та 193 відділення, з яких 20 – 
центральні регіональні відділення. Загальна кількість регіональних підрозділів 
залишилася незмінною. 

 
Види діяльності, яку здійснює та має здійснювати Банк 

 
Згідно з банківською ліцензією №163 від 02 вересня 2009 року, виданою 

Національним банком України, Банк  здійснює банківські операції, визначені частиною 
першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність». 
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Згідно з Дозволом № 163-5 від 29.09.2009 р. Банк  здійснює  операції, визначені 
пунктами 1- 4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність»: 

● операції з валютними цінностями: 
- неторговельні операції з валютними цінностями; 
- операції з готівкової іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття 

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

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

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

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній 
валюті; 

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній 

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

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

обмінних операцій); 
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
- операції з банківськими металами на валютному ринку України; 
- операції з банківськими металами на міжнародних ринках; 
- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; 
- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 
● емісія власних цінних паперів; 
● організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 
● здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 
андерайтинг); 
● здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;  
● перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;  
● операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 
- з інструментами грошового ринку; 
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 
- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.  
● довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та 
фізичними особами;  
● депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;  
● діяльність з  ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.  

  
 Для провадження професійної діяльності на фондовому ринку України Банк 
здійснює діяльність відповідно до  ліцензії Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (ДКЦПФР) від  23.10.2009 за видами:  

• Діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність – серія АВ 
№493221;Дилерська діяльність – серія АВ №493222;Андеррайтинг – серія АВ 
№493223; Діяльність з управління  цінними паперами – серія АВ №493224. 

• Депозитарна діяльність: Зберігача цінних паперів - серія АВ №493225; Діяльність 
з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - серія АВ №493226. 
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Членство в професійних організаціях та установах 

 
ПАТ «МЕГАБАНК» є активним учасником ринку і бере участь у роботі 

спеціально створених робочих груп та професійних організацій, діяльність яких 
спрямована на вдосконалення роботи банківського та фінансового секторів України, 
створення належної інфраструктури та відносин на ринку, поліпшення інвестиційного 
клімату, захист прав кредиторів та розширення доступу до ринків фінансових послуг для 
підприємств і населення України. Зокрема, Банк бере участь у роботі таких установ:    
 -  Асоціація українських банків (АУБ);  
 -  Асоціація "Український кредитно-банківський союз"  (УКБС); 
 -  Харківський банківський союз;  
 -  Асоціація «Фондове партнерство»; 
 -  Професійна Асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД);             
 -  ПАТ «Українська біржа»; 
 -  ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»; 
 -  Асоціація «Українські Фондові Торговці»; 
 -  ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»; 
 -  ВАТ  «Національний депозитарій України»; 
 -  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;  
 -  ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;  
 -  Асоціація «Український союз Учасників НСМЕП»;  
 -  Міжнародна платіжна система «Visa»; 
 -  Міжнародна платіжна система Mastercard International; 
 -  Спілка підприємців Харківської області. 
 

Стратегічна мета Банку 
 

Стратегія банку у 2010 році була спрямована з одного боку на недопущення 
збільшення проблемної заборгованості за кредитами, та, з іншого боку, на розвиток 
кредитування економіки України шляхом реалізації угод з міжнародними фінансовими 
організаціями за умови забезпечення ліквідності, достатності капіталу банку при 
дотриманні процедур ризик-менеджменту.  

 

Спеціалізація Банку 

 
За характером діяльності ПАТ “МЕГАБАНК” є універсальною банківською 

установою, яка надає повний спектр класичних банківських послуг.    
 

Характеристика банківської діяльності 
 

ПАТ «МЕГАБАНК» бачить своїх клієнтів серед усіх груп населення країни, 
підприємств будь-якої форми власності у всіх галузях народного господарства, 
кредитних організацій і інших фінансових установ, інститутів державного управління. 

У 2010 році корпоративний бізнес Банку продемонстрував стрімке зростання за 
усіма основними показниками. Так, депозитний портфель  корпоративних клієнтів Банку 
зріс на 13% і станом на кінець дня 31 грудня 2010 року склав понад 368,7 млн.грн. Такий 
приріст був здебільшого забезпечений за рахунок короткострокових вкладів суб’єктів 
господарювання у національній валюті. В цілому по системі Банку на вкладних рахунках 
корпоративних клієнтів було розміщено депозитів на загальну суму 376,9 млн.грн. Також 
у 2010 році Банк продовжив роботу з вузами на предмет розміщення грошових коштів на 
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депозит. Підсумком такого партнерства стало розміщення на депозитних рахунках банку 
коштів на загальну суму понад 20 млн. грн. 

За 2010 рік було відкрито понад 1,5 тис. поточних рахунків, що на 50% більше, 
ніж у 2009 році. При цьому середньоденні залишки на поточних рахунках протягом року 
зросли зі 104 млн.грн. до 244 млн.грн., а обороти за ними – з 0,9 млрд.грн. до 3 млрд.грн. 
Такий приріст був здебільшого забезпечений за рахунок залучення на банківське 
обслуговування суб’єктів господарювання, що мають великі грошові обороти, та 
підприємств аграрного сектору економіки. 

Важливим показником довіри з боку держави до Банку є надані банку 
повноваження у 24 регіонах України щодо здійснення касового обслуговування 
бюджетних організацій. У банку відкрито рахунки  33 територіальним органам 
Державного казначейства України. Через Банк здійснюють касове обслуговування за 
чеками Державного казначейства України близько тисячі бюджетних організацій. При 
цьому грошовий обіг за чеками Держказначейства України в 2010 році склав близько 654 
млн. грн. 

У 2010 році Банк своєчасно і в повному обсязі здійснив погашення облігацій серії 
Е. Також у грудні 2010 року зареєстровано випуск іменних процентних облігацій 
загальною номінальною вартістю100 млн.грн. Розміщення облігацій здійснюється двома 
серіями G та H на ПАТ «Українська біржа».  

У 2010 році рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оновило довгостроковий 
кредитний рейтинг за національною шкалою. 

Згідно рішення ТОВ «Кредит-Рейтинг» від  09 грудня 2010 року, довгостроковий 
кредитний рейтинг ПАТ «МЕГАБАНК» та випусків облігацій серій E та F, визначено на 
рівні «uaA-» зі стабільним прогнозом. 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується 
високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або 
борговими інструментами.  

Стабільний прогноз вказує на відсутність наявних передумов для зміни рейтингу 
протягом 2011 року. 

В цілях розвитку карткового бізнесу Банк почав випуск та  обслуговування карток 
VISA. 

У 2010 році Банк продовжував тісно співпрацював з Пенсійним фондом, Фондом 
соціального страхування  по тимчасовій втраті працездатності, Державним центром 
зайнятості і Державним казначейством України в рамках укладених договорів.  

Протягом 2010 року ПАТ «МЕГАБАНК» успішно реалізує міжнародні програми 
кредитування підприємств малого та середнього бізнесу за співробітництвом з 
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), Державним Банком Розвитку 
Німеччини (KFW) та Німецько-українським фондом (НУФ). Крім цього, в 2010 році банк 
активно розвиває кредитування малого та середнього бізнесу за підтримкою 
Європейського фонду Південно-східної Європи (EFSE). Наприкінці 2010 року Банк 
отримав додаткове фінансування від EFSE у розмірі 10 млн. дол. США для кредитування 
підприємців, малих підприємств, приватних фермерів та сільськогосподарських 
підприємств. 
           Всього в рамках міжнародних програм у 2010 році Банк уклав 360 кредитних 
договорів на загальну суму 19 млн. дол. США та 4 млн. євро. Крім цього, Банк здійснює 
активну реалізацію програми Світового банку в рамках участі в Другому проекті 
розвитку експорту (ПРЕ-2), за якою профінансовано 8 субкредитних проектів на загальну 
суму 14,5 млн. дол. США. 

Банк є партнером-учасником міжнародних систем грошових переказів:  Western 
Union, MoneyGram, Анелік, Алюр і PrivatMoney. 

Банк використовує сучасні телекомунікаційні, інформаційні та платіжні системи: 
S.W.I.F.T. , REUTERS DEALING,  систему електронної пошти НБУ, СЕП НБУ. 
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Протягом 2010 року депозитний портфель приватних клієнтів Банку зріс на 144,8 
млн. грн., що відбулося за рахунок адаптації продуктового ряду під потреби клієнтів та 
умови ринку, і свідчить про довіру вкладників до установи банку. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року  ПАТ “МЕГАБАНК”  є  учасником 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банк виконує основні вимоги щодо порядку 
формування бази даних вкладників, нарахування і сплати збору до Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. 

 
Результат від банківських та інших операцій 

 
 Чисті активи банку за звітний рік збільшилися на   337 080 тис.грн. і склали на 
кінець дня 31 грудня 2010 року р.  3 509 088 тис.грн. 
 Власний капітал станом на кінець дня 31 грудня 2010 року р. дорівнював 636 701 
тис.грн., за звітний рік приріст склав 2 675 тис.грн. 
 Кредитний портфель, зважений на резерви, на кінець звітного періоду склав 
2 594 176 тис.грн. Сума резервів, сформованих під заборгованість за кредитами, склала 
131 784 тис. грн., що на 35 976 тис. грн., більше, ніж минулого року.    
 Сума залучених коштів клієнтів на кінець дня 31 грудня 2010 року р. дорівнювала 
1 806 456 тис.грн. , за звітний рік вона збільшилась на 416 235 тис.грн. 
 Чистий прибуток за 2010 рік склав 2 026 тис.грн.  
 Доходи банку за 2010 рік склали 492 889 тис.грн. Процентні доходи зменшились 
на 6 425 тис.грн. у порівнянні з попереднім роком. Комісійні доходи склали у 2010 році 
112 689 тис.грн., що на 22 338 тис.грн. більше, ніж у попередньому році.  Результат від 
торгівлі іноземною валютою збільшився у порівнянні з попереднім роком на 1 025 
тис.грн. до 5 945 тис.грн.  

За підсумком 2010 року процентні витрати зменшились на 13 732 тис.грн. 
Комісійні витрати зросли на 4 718 тис.грн. у порівнянні з 2009 роком та склали 10 930 
тис.грн. Адміністративні та інші операційні витрати за 2010 рік склали 170 888 тис.грн., 
що на 18 387 тис.грн. більше, ніж у попередньому році. 
 

 
Контрагенти Банку 

 
Протягом звітного року контрагентами Банку виступали: 
Національний банк. Обсяг коштів у Національному банку становить 80 676 

тис.грн. Кошти, отримані від НБУ – 46 000 тис.грн. 
Інші банки. Кошти інших банків, розміщених в ПАТ «МЕГАБАНК» на кінець дня 

31 грудня 2010 року складають 546 825 тис.грн.  
Кошти, розміщені в інших банках станом на кінець дня 31 грудня 2010 року 

дорівнюють 163 413 тис.грн.  
Державні та громадські організації. Обсяг коштів, залучених від таких установ, 

станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складає 947 тис.грн. 
Юридичні особи. Обсяг кредитів, що надані юридичним особам, становить 

2 129 166 тис.грн.  Загальна сума коштів, залучених Банком від юридичних осіб, складає 
767 012 тис.грн., у тому числі 369 287 тис.грн. – строкові.  

Фізичні особи. Обсяг кредитів, наданих фізичним особам, станом на кінець дня 31 
грудня 2010 року становить 596 454 тис.грн. Загальна сума коштів, залучених від 
фізичних осіб, складає 1 038 497 тис.грн., з яких 821 153 тис.грн. – строкові.  
 

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Банку 
 

У звітному році злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення Банку не 
відбувалося. 
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Управління ризиками 

 
Протягом 2010 року Банк здійснив суттєву модернізацію систему управління 

ризиками. Завдяки сприянню ЄБРР, в 2010 р. Банк отримав технічну допомогу у 
напрямку вдосконалення системи ризик-менеджменту. Цій проект бум реалізований за 
участю британської консалтингової компанії PKF. Протягом року консультанти компанії 
PKF вивчали систему управління ризиками банку та надавали рекомендації щодо шляхів 
вдосконалення системи з урахуванням кращих світових практик. Результатом цього 
проекту став повний перегляд існуючої системи управління ризиками та її модернізація 
згідно зі світовими практиками. Також одним з важливих результатів проекту стало 
формування в банку окремого блока «Ризики і безпека» який очолив Перший заступник 
Голови Правління Банку Олександр Лащенко. Цій напрямок централізував функції 
управління різними видами ризиків, а також функції безпеки діяльності банку та 
юридичну службу. Таким чином, був сформований потужний блок, який забезпечує 
управління ризиками, їх мінімізацію та захист інтересів банку. Крім цього протягом 2010 
року консультантами PKF була проведена низка навчальних заходів за всіма видами 
банківських ризиків, як для ризик-менеджерів банку, так і для інших працівників банку 
включаючи керівників підрозділів Головного офісу, керівників регіональних підрозділів 
та Правління банку. Ці заходи підвищили рівень розуміння керівним складом банку 
процесу управління ризиків, її важливість та культуру ризик-менеджменту банку 
загалом. 

Система управління ризиками - комплекс аналітичних, організаційних, 
фінансових заходів, спрямованих на ідентифікацію, оцінку, оптимізацію рівня і контроль 
ризиків з метою зменшення або запобігання негативним наслідкам їх настання. 

Система управління ризиками базується на прийнятій в Банку «Концепції  
управління ризиками». Система розподілу повноважень з управління ризиками заснована 
на роздподілі функцій і відповідальності за оцінку, моніторинг та контроль ризику і 
проведення тих операцій, в яких виникає ризик, з метою недопущення конфлікту 
інтересів прибутковості і ризику в середині одного підрозділу. 
 
 Органи, залучені до процесу управління ризиками: 
Спостережна Рада Банку: 

- затверджує системоутворюючі документи в сфері управління ризиками, 
своєчасний та регулярний перегляд вказаних документів у разі суттєвої зміни 
зовнішніх факторів і умов діяльності Банку; 

- затверджує організаційну структуру Банку, яка забезпечує ефективне управління 
ризиками; 

- розглядає звіти, підготовлені підрозділом внутрішнього аудиту, зовнішніми 
аудиторами та органами банківського нагляду; 

- розглядає звіти Правління Банку щодо рівня наявних ризиків.  
Правління Банку: 

- взаємодіє зі Спостережною Радою з питань управління ризиками; 
- безпосередньо відповідає за організацію та реалізацію процесу управління 
ризиками в Банку, забезпечує процеси виявлення (ідентифікацію), оцінки, 
контролю та моніторингу ризиків, враховуючи їх взаємний вплив; 

-  створює умови для створення та функціонування а також контроль за системою 
управління ризиками, за її інтеграцію у всі бізнес-процеси Банку, координації 
процесу управління ризиками, сприяння підвищенню культури ризик-
менеджменту у Банку; 

- розглядає та затверджує внутрішні документи, яки визначають порядок та 
процедури управління ризиками, розподіл  повноважень і відповідальності.  

Комітети з управління ризиками. 
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У процесі управління ризиками активну роль відіграють його профільні комітети 
– комітет з управління активами та пасивами, кредитний комітет та комісії, тарифний 
комітет, комітет по роботі з проблемними активами тощо. Виконавчі комітети Банку 
відповідають за обмеження ризиків шляхом встановлення лімітів ризиків, вибір методів 
та інструментів оптимізації ризиків. 

Комітети з управління ризиками, несуть відповідальність за прийняття рішень 
щодо ризиків на тактичному рівні, включаючи: 

- аналіз поточної ситуації та прогнозів за основними параметрами ризиків, 
включаючи результати стрес-тестування окремих видів ризиків, оцінку 
ефективності напрямів діяльності Банку, продуктів і послуг з урахуванням ризику; 

- вибір методів та інструментів оптимізації ризику, включаючи обмеження ризиків 
шляхом встановлення лімітів ризиків у кількісному вираженні, методи управління 
активами і пасивами, резервування та інше; 

- розгляд і затвердження структури (характеристик) банківських продуктів (у тому 
числі нових продуктів), бізнес-процесів і процедур в частині питань, пов'язаних з 
мінімізацією ризиків; 

- прийняття рішення за результатами розслідування окремих подій ризику, які 
спричинили або можуть призвести до значних збитків (у т.ч. щодо визначення 
причин, винуватців подій і мінімізації наслідків). 
Комітет по управлінню активами та пасивами (КУАП) є колегіальним органом, 

який очолює Голова Правління Банку. Головне завдання КУАП полягає у забезпеченні 
виконання поточних завдань і планів Банку для досягнення його стратегічної мети, 
застосовуючи відповідні політики, методи та засоби управління і контролю за ризиком 
ліквідності та ринковими ризиками (валютний і процентний). КУАП затверджує 
відповідні ліміти та нормативи, щодо обмеження ризику ліквідності та валютного 
ризику, визначення лімітів міжбанківського кредитування, а також контролює їх 
дотримання. Інформацію щодо управління ринковими ризиками та ризиком ліквідності 
для розгляду на КУАП готує і розробляє Головне управління ризик-менеджменту, 
Головне управління казначейських операцій та інші підрозділи Банку. 

Кредитний комітет – це колегіальний орган, незалежний в прийнятті своїх 
рішень, який є центральною частиною системи управління кредитним ризиком. 
Кредитний комітет забезпечує прийняття рішень, щодо обмеження (та зниження) рівня 
наявних кредитних ризиків Банку. 

Тарифний комітет – це колегіальний орган, основним завданням якого є 
визначення основних пріоритетів цінової політики Банку, встановлення тарифів на 
банківські послуги, що надаються клієнтам Банку на основі аналізу кон’юнктури ринку 
банківських послуг та собівартості цих послуг. 
 Комітет по роботі з проблемними активами. Комітет створений з метою 
підвищення ефективності роботи з проблемними активами Банку, посилення взаємодії 
структурних підрозділів Банку, до функцій яких входить організація роботи з 
проблемними активами на різних стадіях їх існування та прийняття рішень з питань 
повернення заборгованості за проблемними активами.   
 Головне управління ризик-менеджменту є незалежним від бізнес-напрямків, 
підзвітним Правлінню Банка та виконує такі функції: 

- розробка методології ідентифікації та оцінки ризиків; 
- формування інформаційної бази оцінки ризиків; 
- своєчасна та адекватна оцінка ризиків; 
- надання рекомендацій щодо управлінського впливу на ризик; 
- забезпечення координації діяльності різних підрозділів у процесі управління 
ризиками; 

- аналіз ефективності операцій Банку з урахуванням ризику; 
- формування внутрішньої звітності з ризиків. 
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Керівник Головного управління ризик-менеджменту є членом Правління Банку і 
профільних комітетів з управління ризиками. 

Представник Головного управління ризик-менеджменту не має права «вето» у разі 
прийняття рішення виконавчими комітетами Банку.  
Головне управління внутрішнього аудиту: 

- здійснює функції послідуючого контролю за здійсненням усіх встановлених 
процедур контролю і обмеженням ризиків, оцінку якості управління ризиками 
структурними підрозділами; 

- інформує Спостережну Раду, керівництво Банка, керівників підрозділів і 
головного управління ризик-менеджменту про недоліки в системі управління 
ризиками Банку. 

 Структурні підрозділи та їх керівники. 
Структурні підрозділи приймають рішення і діють з урахуванням ризику, а саме: 

- проводять щоденний моніторинг та поточну підтримку ефективності системи 
управління ризиками; 

- приймають рішень в межах встановлених лімітів без додаткового погодження з 
керівництвом з метою максимізації прибутку при додержанні обмежень щодо 
ризиків. 

 Керівники структурних підрозділів відповідають за: 
- прийняття ризиків виключно в межах затверджених лімітів, додержання правил та 
процедур здійснення банківських процесів і застосування банківських технологій; 

- своєчасну ідентифікацію і оцінку ризиків (в межах своєї сфери діяльності), 
ініціювання розгляду нових продуктів та операцій на предмет оцінки ризиків; 

- правильне усвідомлення ризиків, що пов’язані з діяльністю підрозділу, 
підвищення культури ризик-менеджменту в межах підрозділу. 

 
 Перелік ризиків,  які ідентифікує Банк. 

Згідно існуючій в ПАТ «МЕГАБАНК» карті ризиків управління та контроль 
здійснюється за такими видами ризиків: кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий 
ризик (валютний, процентний, ціновий), операційний ризик, юридичний ризик, ризик 
репутації, стратегічний ризик, ризик концентрації. 

Внутрішня нормативна база щодо управління ризиками у ПАТ «МЕГАБАНК» 
включає наступні документи: 

- Політика управління кредитним ризиком; 
- Політика управління ризиком ліквідності; 
- Політика управління процентним ризиком; 
- Політика управління валютним ризиком; 
- Політика управління операційними ризиками в Банку ; 
- Політика управління юридичним ризиком; 
- Політика управління ризиком втрати ділової репутації; 
- Положення про встановлення лімітів банкам – контрагентам; 
- Положення про проведення стрес – тестування; 
- Положення про заходи на випадок виникнення непередбачених обставин 

(процедури антикризового управління); 
- План першочергових заходів при виникненні кризи ліквідності банку. 
Усі матеріально значущі ризики, які можуть негативно впливати на досягнення 

Банком своїх цілей, ідентифікуються та оцінюються, контролюються і управляються на 
безперервній основі.  
 Кредитний ризик. Мінімізація кредитного ризику є однією з основних 
стратегічних завдань ризик-менеджменту Банку. Для вирішення цього завдання 
впроваджена система кредитного рейтингування, яка дозволяє адекватно оцінювати 
потенційних клієнтів, вчасно відстежувати потенційні і реальні ризики і, таким чином, 
своєчасно приймати управлінські рішення з недопущення або мінімізації кредитних 
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ризиків. Основою для оцінки кредитних ризиків є методологія кредитного 
рейтингування. Кредитний рейтинг контрагентів (класифікація позичальника за групами 
надійності, вироблена на підставі професійного судження з точки зору його фінансової 
стійкості, платіжної історії та дисципліни), скоригований відповідно до специфіки 
здійснюваних операцій (термінів проведення операції, наявності та якості забезпечення і 
т.п.), є основою для прийняття управлінських рішень з прийняття ризику, включаючи 
нарахування резервів.  

Оцінка кредитного ризику здійснюється на індивідуальному і на портфельному 
рівні, при цьому віднесення кредитів у той чи інший портфель здійснюється виходячи з 
розміру кредиту, виду кредитного продукту, типу контрагента, галузевої та регіональної 
специфіки, терміновості та інших класифікаційних ознак.  

ПАТ “МЕГАБАНК» є активним учасником ринку міжбанківських ресурсів. З 
метою зниження ризику невиконання банками-контрагентами своїх зобов'язань у строк 
та в повному обсязі Банк встановлює ліміти для банків-контрагентів на підставі 
комплексної оцінки фінансового стану, а також вивчення нефінансових факторів, які 
можуть вплинути на банк-контрагент у цілому. Ліміти на банки-контрагенти 
затверджуються на засіданні КУАП. У випадку отримання негативної інформації про 
банк-контрагент (погіршення менеджменту, невиконання зобов’язань перед 
кредиторами, несвоєчасне здійснення клієнтських платежів, значне зменшення ресурсної 
бази, погіршення відношень із контролюючими органами, тощо) Головне управління 
казначейських операцій повідомляє про це Головному управлінню ризик-менеджменту, 
яке після детального аналізу фінансового стану банка-контрагента передає на розгляд 
КУАП пропозиції про зміну або закриття ліміту. 

Кредитний комітет забезпечує функцію безпосереднього управління кредитним 
ризиком Банку. Кредитний комітет та комісії банку функціонують як взаємопов’язана 
система, яка включає: кредитний комітет Головного Банку, кредитна комісія з 
кредитування фізичних осіб, кредитна комісія з мікрокредитування, кредитні комісії 
філій та центральних регіональних відділень. 
 Ризик ліквідності. Оцінка ризику ліквідності проводиться з метою прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на збереження здатності Банку своєчасно і в 
повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед контрагентами. Оцінка ризиків 
ліквідності на рівні Банку здійснюється методами аналізу і прогнозу законодавчо 
встановлених нормативів ліквідності, визначення необхідних для нормального 
функціонування Банку внутрішньобанківських нормативів ліквідності в абсолютному (за 
сумами) і відносному (відсотковому) вираженні, включаючи геп-аналіз у різних валютах, 
а також складання сценаріїв (прогнозів) діяльності Банку в разі виникнення кризових 
ситуацій, пов'язаних з ліквідністю.  

Загальне управління ліквідністю здійснює КУАП, на який покладається вибір 
інструментарію регулювання активних та пасивних операцій з метою забезпечення 
необхідного рівня ліквідності. Поточне управління й функції контролю за ліквідністю по 
системі в цілому покладено на Головне управління казначейських операцій та Головне 
управління ризик-менеджменту, які оцінюють ліквідність банку, аналізують достатність 
джерел надходження коштів, надають Спостережній Раді, Правлінню та КУАП необхідні 
звіти і пропозиції щодо управління ризиком ліквідності та інше. 

З метою прийняття керівництвом банку оперативних управлінських рішень у 
сучасних складних умовах при виникненні надзвичайних ситуацій та обставин, які 
можуть привести до потенційно небезпечних наслідків для фінансової стійкості та 
прибутковості банку, ліквідності його балансу, банком впроваджені: 

1. Положення про заходи на випадок виникнення непередбачених обставин 
(процедури  антикризового управління), які слід враховувати при плануванні заходів на 
випадок виникнення непередбачених обставин (ліквідності, операційний, процентний, 
кредитний, валютний (ринковий), ризик репутації). Положення містить процедури 
антикризового управління (порядок ідентифікації кризи ліквідності (за 3-ма сценаріями) 
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та введення стану антикризового управління, порядок дій КУАП та структурних 
підрозділів банку в цих умовах), процедури антикризового управління процентним, 
валютним та ризиком репутації; 

2. План першочергових заходів при виникненні кризи ліквідності банку, що 
містить основні заходи, якими банк може скористатися у випадку виникнення кризи 
ліквідності і визначає найменування заходів, відповідальних виконавців, види сценаріїв в 
заданих умовах.  

План передбачає наступні напрямки робіт:  
- аналітичний – діагностика ситуації, своєчасна підготовка для  керівництва 
необхідної  інформації про стан банку;  

- плановий – підготовка й запровадження в дію антикризових управлінських рішень 
у вигляді пакета документів: розпорядницьких (наказів, розпоряджень, резолюцій 
та ін.) і нормативних (правил, положень, інструкцій та ін.). За економічною 
сутністю – це заходи щодо керування активами та пасивами банку; 

- організаційний – перерозподіл функцій серед керівників вищої ланки, організація 
роботи з реалізації антикризових управлінських рішень; 

- контрольний – облік, аналіз і перевірка результатів діяльності  підрозділів по 
виконанню антикризових заходів. 

 
Участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 

  
 ПАТ “МЕГАБАНК” є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що 

підтверджено Свідоцтвом учасника Фонду №69. У відповідності до ст.23 Закону України 
“Про  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”  №2740-III від 20.09.2001р. 
щоквартально нарахуванню та відрахуванню до Фонду підлягає сума в розмірі 0,25 
відсотка від загального обсяга вкладів фізичних осіб (тобто від суми коштів, які 
обліковуються на поточних, депозитних рахунках, на рахунках нарахованих відсотків, 
карткових, а також транзитних рахунках, кошти з яких будуть зараховані на поточні 
рахунки фізичних осіб). Усі суми збору були своєчасно нараховані та перераховані 
банком. Загальний розмір відрахуваннь Банку до ФГВФО у 2010 році склав 4 117 
тис.грн.  

Платоспроможність Банку 
 

При  розрахунку платоспроможності Банку використовувались коефіцієнти, що 
встановлені Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 
затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368.  

Протягом звітного року нормативне значення показника адекватності 
регулятивного капіталу (норматив платоспроможності Н2)   дотримувалось Банком і 
станом на кінець дня 31 грудня 2010 року  його фактичне значення складає 29,99% при 
необхідному значенні не менш 10%. Норматив адекватності основного капіталу (Н3) 
склав 23,62%  при необхідному значенні не менш 9%. 

За звітний рік Банк не порушував  економічних нормативів, встановлених 
Національним банком України. 

 
 

Припинення окремих видів банківських операцій 
 

Протягом звітного року до Банку не застосовувалися  заходи впливу, які б 
зумовили  припинення  окремих видів банківської діяльності. 
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Обмеження щодо володіння активами 
 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 рокур. Банк мав певні обмеження щодо 
користування активами (нерухомість), які були передані в іпотеку НБУ – Управління 
НБУ в Харківській області як забезпечення повернення стабілізаційних кредитів. 
Загальна заставна вартість таких активів складає 87 804 тис.грн.   

 
 
 

Корпоративне управління   
 
Корпоративне управління в Банку є процесом, який використовується для 

управління діяльністю Банку з метою забезпечення його безпечності та надійності, а 
також підвищення вартості Банку. 

Корпоративне управління в Банку зосереджується на створенні системи важелів і 
противаг, що забезпечують узгодження інтересів керівництва Банку, акціонерів, 
вкладників, працівників Банку та інших заінтересованих осіб; відкритості інформації. 
 Органами корпоративного управління Банку є: 

• Загальні збори акціонерів Банку; 
• Спостережна рада Банку; 
• Правління Банку. 

Органами контролю Банку є : 
• ревізійна комісія  Банку; 
• служба внутрішнього аудиту Банку. 

Органи управління Банку діють на підставі Статуту, Положень про Раду та 
Правління ПАТ “МЕГАБАНК”. Ці документи визначають порядок формування, 
організацію роботи, а також права, обов’язки та відповідальність членів Ради та 
Правління  Банку. 

Загальні збори є вищим органом  Банку.  
До виключної компетенції Загальних зборів зокрема належить:  
 внесення змін  до Статуту Банку, у тому числі зміна розміру статутного капіталу 

Банку та про зміну типу Банку; 
● обрання та прийняття рішення про припинення повноважень Голів та членів 

Спостережної ради Банку та ревізійної комісії; 
● затвердження  річних результатів діяльності  Банку; 
● розподіл прибутку і покриття збитків Банку;  
● визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх 

виконання; 
● затвердження розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів); 
● прийняття рішення про розміщення (випуск), анулювання викуплених акцій,  

про форму існування акцій, про дроблення або консолідацію акцій, про викуп Банком 
розміщених ним акцій. 

Спостережна рада  здійснює контроль  за діяльністю Правління та захист прав 
акціонерів Банку. 

До компетенції Спостережної ради належить вирішення питань, передбачених 
законодавством, Статутом Банку, положенням про Спостережну раду, а також переданих 
їй Загальними  зборами, зокрема: 

● контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення 
стратегії Банку, затвердження  річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за 
їх реалізацією;  

● обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку; 
● призначення та звільнення Корпоративного секретаря та затвердження 
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Положення про Корпоративного секретаря (службу Корпоративного секретаря); 
●визначення організаційної структури Банку; 
●прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх 

підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень; 
●прийняття рішення про встановлення порядку покриття збитків; 
Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво його 

поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Спостережній раді та 
організовує виконання їх рішень.  

До компетенції Правління, зокрема,  належить: 
● розробка проектів основних напрямів розвитку та стратегічного плану Банку,  
● розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і 

оперативних завдань;та забезпечення їх реалізації; 
● розробка проекту організаційної структури Банку; 
● вирішення питань кадрової політики Банку; 
● організація виконання рішень Загальних зборів  і Спостережної ради Банку; 
● формування  фондів, необхідних для статутної діяльності Банку; 
● прийняття рішень щодо використання фондів Банку (за винятком рішень щодо 

покриття збитків); 
● визначення розмірів  витрат на утримання та розвиток Банку; 
● визначення функцій структурних підрозділів Банку, філій, представництв; 
● прийняття рішення про  відкриття та закриття відділень Банку та затвердження 

положень про  них.  
Спостережна рада, Правління та відповідні підрозділи Банку є  органами, які 

відповідають і забезпечують систему  внутрішнього контролю. За рішенням Правління в 
Банку створені постійно діючі комітети: 

- Кредитний комітет; 
- Комітет по управлінню активами та пасивами; 
- Тарифний комітет; 
- Бюджетний комітет; 
- Комітет по роботі з проблемними активами; 
- Тендерний комітет. 
З метою забезпечення стабільності діяльності банку на довгострокову 

перспективу Спостережна рада ПАТ «МЕГАБАНК»  затвердила Кодекс корпоративного 
управління Банку. Також для вдосконалення  корпоративної культури Правлінням банку 
був затверджений Кодекс корпоративної етики ПАТ «МЕГАБАНК». 
 

Частка керівництва в акціях 
 

Станом на 1 січня 2011 року у власності керівництва Банку знаходиться акцій 
Банку: 

1. у членів Правління – 43 156 шт., що складає 0,0086%; 
2. у членів Спостережної ради – 14 879 487 шт., що складає 2,9759%. 

 
Істотна участь у Банку 

 
Істотну участь в Банку станом на 1 січня 2011 року мають: 

1. Суботін В.Г. – пряма участь – 2,9757%; опосередкована участь – 48,6556%; 
2. Суботіна О.О. – пряма участь – 0,0000%; опосередкована учать – 50,1317%; 
3. ЗАТ «М-Інвест» – пряма участь – 34,9860%; опосередкована участь – 

0,0000%; 
4. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (The European Bank Bank for 

Reconstruction and Development), Великобританія – пряма участь – 
15,0000%; опосередкована участь – 0,0000%; 
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5. Кредитна Установа для Відбудови (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), 
Німеччина – пряма участь – 15,0000%; опосередкована участь – 0,0000%. 

 
 
 

Іноземні інвестори (компанії і країни) та їх частка у капіталі 
 

В Статутному капіталі Банку станом на 1 січня 2011 року іноземні інвестори 
мають частку 37,4818%, у тому числі: 

• Європейський Банк Реконструкції та Розвиткуv (The European Bank for 
Reconstruction and Development), Велікобританія – 15,0000%; 

• Кредитна Установа для Відбудови (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), Німеччина 
– 15,0000%; 

• International Financial Corporation (IFC) – 6,0183%; 
• Gilett Holdings Limited, Кипр – 0,4765%; 
• Gilett Two Limited, Кипр – 0,2035%; 
• UniCredit Bank Austria AG, Австрія – 0,3231%; 
• Queran Enterprises Limited, Британські Віргінські острови – 0,1391%; 
• Torbock Holdings Limited, Кіпр – 0,0509%; 
• Roinco Enterprises Limited, Кіпр – 0,0919%; 
• US Investments, LLC, США – 0,0480%; 
• НЕБОТ Холдінгз Лімітед, Кіпр – 0,0400%; 
• AB SEB bankas,Литва – 0,0389%; 
• Foyil Services Limited, Кіпр – 0,0236%; 
• VELES INTERNATIONAL LIMITED, Кіпр – 0,0150%; 
• BASTINIA CONSULTING LTD, Кіпр – 0,0080%; 
• The Bank of New York Mellon, США – 0,0030%; 
• Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft, Австрія – 0,0020%. 

 
Кількість працівників на кінець звітного періоду порівняно з попереднім 

роком. 
 
За звітний рік  кількість працівників Банку зменшилось на  1% — з 1616 до 1611 осіб.  
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Додаток 3 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України 

   

 
 Баланс  

на кінець дня 
31 грудня 2010 року 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітк

и 
Звітний 
рік 

Попередні
й рік 

1 2 3 4 5 
   АКТИВИ 
1  Грошові кошти та їх еквіваленти 4 326985 350062 
2 Торгові цінні папери 5 0 0 
3 Інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах 

6 0 0 

4 Кошти в інших банках 7 163284 125015 
5 Кредити та заборгованість 

клієнтів 
8 2594176 2315741 

6 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж 

9 138942 157882 

7 Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 

10 0 0 

8 Інвестиції в асоційовані компанії  11 0 0 
9 Інвестиційна нерухомість 12 0 0 
10 Дебіторська заборгованість щодо 

поточного податку на прибуток  
32 23 23 

11 Відстрочений податковий актив 32 0 0 
12 Гудвіл 13 0 0 
13 Основні засоби та нематеріальні 

активи 
14 166367 

 
148613 

14 Інші фінансові активи 15 80060 64697 
15 Інші активи 16 39251 9975 
16 Довгострокові активи, призначені 

для продажу, та активи групи 
вибуття 

17 0 0 

17 Усього активів  3509088 3172008 
   ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
18 Кошти банків 18 546825 748461 



 



 Додаток 5 
до Інструкції про порядок  складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України 

 
 
 

 Звіт про фінансові результати 
за 2010 рік 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Приміт
ки 

Звітний 
рік 

Попередній 
рік 

1 2 3 4 5 
1  Чистий процентний дохід/(Чисті 

процентні витрати) 
  92134 

 
84827  

1.1  Процентні доходи  28 362173 368598 
1.2  Процентні витрати  28 (270039) (283771) 
2 Комісійні доходи 29 112689 90351 
3 Комісійні витрати  29 (10930) (6212) 
4 Результат від торгових операцій з 

цінними паперами в торговому 
портфелі банку  

 
0 0 

5 Результат від операцій з хеджування  40 0 0 
6 Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

 

0 0 

7 Результат від торгівлі іноземною 
валютою  

 5945 
 

4920 

8 Прибуток/(збиток), який виникає під 
час первісного визнання фінансових 
активів за процентною ставкою, вищою 
або нижчою, ніж ринкова 

7, 8 

0 0 

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

18, 19 

0 0 

10 Результат від переоцінки об’єктів 
інвестиційної нерухомості 

 0 0 

11 Результат від переоцінки іноземної 
валюти 

 (1107) 2994 

12 Резерв під заборгованість за 7, 8 (37993) (27327) 
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Додаток 6 
до Інструкції про порядок  складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України 

   
 
 

Звіт про рух грошових коштів 
за 2010 рік 

(прямий метод) 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний 
рік 

Попередній 
рік 

1 2 3 4 5 
   Грошові кошти від операційної діяльності: 
1  Процентні доходи, що отримані  334834  317479  
2 Процентні витрати, що сплачені   (265478) (271002) 
3 Комісійні доходи, що отримані  112289 90327 
4 Комісійні витрати, що сплачені   (10878) (6267) 
5 Доходи, що отримані за операціями з 

торговими цінними паперами 
  0 

6 Доходи, що отримані за операціями з 
фінансовими похідними 
інструментами 

  0 

7 Доходи, що отримані за операціями з 
іноземною валютою 

 4838 7914 

8 Інші отримані операційні доходи  12689 6562 
9 Виплати на утримання персоналу  (75103) (64322) 
10 Сплачені адміністративні та інші 

операційні витрати 
 (85734) (78751) 

11 Сплачений податок на прибуток  (426) (3795) 
12 Чистий грошовий прибуток (збиток) 

до зміни операційних активів та 
зобов’язань 

 27031 (1855) 

 Зміни в операційних активах та зобов’язаннях: 
13 Чистий (приріст)/ зниження за 

торговими цінними паперами 
 0 0 

14 Чистий (приріст)/ зниження за 
іншими фінансовими активами, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

 0 0 

15 Чистий (приріст)/ зниження за 
коштами в інших банках 

 (8385) (5164) 
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Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний 
рік 

Попередній 
рік 

1 2 3 4 5 
16 Чистий (приріст)/ зниження за 

кредитами та заборгованістю 
клієнтам 

 (285049) 46751 

17 Чистий (приріст)/ зниження за 
іншими фінансовими активами 

 (14933) (33328) 

18 Чистий (приріст)/ зниження за 
іншими активами 

 (29293) (1774) 

19 Чистий (приріст)/ зниження за 
коштами інших банків 

 (201838) 315482 

20 Чистий (приріст)/ зниження за 
коштами клієнтів 

 417991 (475824) 

21 Чистий (приріст)/ зниження за 
борговими цінними паперами, що 
емітовані банком 

 (7646) (32962) 

22 Чистий (приріст)/ зниження за 
іншими фінансовими зобов’язаннями 

 (2320) (24058) 

23 Чистий (приріст)/ зниження за 
резервами під зобов’язання  

 1 0 

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

 (104441) (212732) 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 
25 Придбання цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
9, 17 (210520) (85478) 

26 Дохід від реалізації цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

9, 17 225770 126641 

27 Придбання цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

10 0 0 

28 Дохід від погашення цінних паперів 
у портфелі банку до погашення 

10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 (33790) (24304) 
30 Дохід від реалізації основних засобів  14, 17 6602 6111 
31 Дивіденди отримані   500 804 
32 Придбання дочірніх компаній за 

мінусом отриманих грошових коштів  
44 0 0 

33 Дохід від реалізації дочірньої 
компанії за мінусом виплачених 
грошових коштів  

17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 
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Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний 
рік 

Попередній 
рік 

1 2 3 4 5 
35 Дохід від реалізації асоційованих 

компаній 
11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної 
нерухомості 

12 0 0 

37 Дохід від реалізації інвестиційної 
нерухомості 

12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 (537) (485) 
39 Дохід від вибуття нематеріальних 

активів 
14, 17 0 0 

40 Чисті грошові кошти, що отримані 
від інвестиційної діяльності/ 
(використані у інвестиційній 
діяльності) 

 (11975) 23289 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 
41 Отримані інші залучені кошти 21 44557 897 
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 
43 Отримання субординованого боргу 25 78471 143457 
44 Погашення субординованого боргу 25 0 (8954) 
45 Емісія простих акцій 26 0 300000 
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії 

акций 
26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 
49 Продаж власних акцій 26 0 0 
50 Дивіденди виплачені 26 0 0 
51 Інші виплаті акціонерам, окрім 

дивідендів 
26, 27 0 0 

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

 123028 435400 

53 Вплив змін обмінного курсу на 
грошові кошти та їх еквіваленти 

 3270 (3361) 

54 Чистий приплив (відплив) 
грошових коштів та їх 
еквівалентів 

 9882 242596 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на 
початок року 

 314800 72204 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на 
кінець року 

1, 4 324682 314800 
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Додаток 8 
до Інструкції про порядок  складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України 

 
 

Звіт про власний капітал 
за 2010 рік 

(тис. грн.) 
Належить акціонерам материнського 

банку 

Ря-
док 

Найменування статті 

Пр
и-
міт
ки 

ста- 
тут- 
ний 
капі- 
тал 

ре-
зервні та 
інші 
фонди 
банку 
(при-

мітка 27) 

нероз-
поді-
лений 
при-
буток 

усьо- 
го 

Частка 
мен-
шості 

Усьо- 
го влас- 
ного капі-
талу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Залишок на 1 січня 
попереднього року  200138 110970 21910 333018 0 333018 

2 

Вплив переходу на нові та\або 
переглянуті стандарти і 
тлумачення, що забезпечують 
контекст, у якому слід читати 
стандарти 

 0 0 0 0 0 0 

3 
Скоригований залишок на 1 
січня попереднього року  200138 110970 21910 333018 0 333018 

4 
Цінні папери в портфелі банку 
на продаж  0 (573) 0 (573) 0 (573) 

4.1 
Результат переоцінки до їх 
справедливої вартості 9 0 (573) 0 (573) 0 (573) 

4.2 
Продаж або втрати від 
зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0 

5 
Основні засоби та 
нематеріальні активи  0 0 0 0 0 0 

5.1 Результат переоцінки  14 0 0 0 0 0 0 

5.2 
Реалізований результат 
переоцінки 14 0 0 0 0 0 0 

6 
Результат переоцінки за 
операціями хеджування  0 0 0 0 0 0 

7 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 
8 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0 

 
Розподіл прибутку до інших 
фондів банку 27 0 21910 (21910) 0 0 0 

9 

Чистий дохід \ збиток, що 
визнаний безпосередньо у 
складі власного капіталу 

 0 21337 (21910) (573) 0 (573) 

10 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 1581 1581 0 1581 

11 
Усього доходів/(збитків), що 
визнані за рік  0 21337 (20329) 1008 0 1008 
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12 Емісія акцій 26 300000 0 0 300000 0 300000 

13 
Власні акції, що викуплені в 
акціонерів  0 0 0 0 0 0 

13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 
13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 
13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 
14 Об'єднання компаній 44 0 0 0 0 0 0 

15 
Дивіденди, за якими прийнято 
рішення щодо виплати 35 0 0 0 0 0 0 

16 

Залишок на кінець дня 31 
грудня попереднього року 
(залишок на 1 січня звітного 
року) 

 500138 132307 1581 634026 0 634026 

17 
Скоригований залишок на 
початок звітного року  500138 132307 1581 634026 0 634026 

17.1 
Коригування зміна облікової 
політики 

 0 0 0 0 0 0 

17.2 Виправлення помилок  0 0 0 0 0 0 

18 
Цінні папери в портфелі банку 
на продаж:  0 4597 0 4597 0 4597 

18.1 
Результат переоцінки до їх 
справедливої вартості 9 0 4597 0 4597 0 4597 

18.2 
Продаж або втрати від 
зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0 

19 
Основні засоби та 
нематеріальні активи:  0 0 0 0 0 0 

19.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0 

19.2 
Реалізований результат 
переоцінки 14 0 0 0 0 0 0 

20 
Результат переоцінки за 
операціями хеджування  0 0 0 0 0 0 

21 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 
22 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0 

 
Розподіл прибутку до інших 
фондів банку 27 0 (2367) (1581) (3948) 0 (3948) 

23 

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

 0 2230 (1581) 649 0 649 

24 Прибуток/збиток за рік  0 0 2026 2026 0 2026 

25 
Усього доходів/(збитків),що 
визнані за рік  0 2230 445 2675 0 2675 

26 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 

27 
Власні акції, що викуплені в 
акціонерів  0 0 0 0 0 0 

27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 
27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 
27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 
28 Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 

29 
Дивіденди, за якими прийнято 
рішення щодо виплати 35 0 0 0 0 0 0 

30 
Залишок на кінець дня 31 
грудня звітного року  500138 134537 2026 636701 0 636701 
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Примітка 1. Облікова політика 
 

Примітка 1.1. Основна діяльність 
На протязі 2010 року Банк  здійснював діяльність  відповідно до вимог закону України 

«Про банки і банківську діяльність» та інших законодавчих актів та інструкцій Національного 
банку України. 

Банк прагне забезпечити весь комплекс банківських послуг, зміцнити свою позицію серед 
учасників кредитно-фінансових установ України. 

Банк дії в усіх сегментах фінсового ринку, постійно поширюючи та вдосконалюючи 
спектр банківських та фінансових послуг клієнтам, закріплюючи за собою статус універсальної 
банківської установи. 

Відображення в обліку операцій, не регламентованих нормативними і інструктивними 
актами НБУ і Мінфіну, здійснюється згідно з вимогами  діючого законодавства України на основі 
внутрішніх положень з обліку окремих видів операцій, затверджених Головою Правління банку. 

Структурні одиниці і підрозділи, що входять до системи Банку і забезпечують його 
діяльність.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року систему Банку складали:  
Головний офіс Банку і 197 регіональні підрозділи до яких входять: 

— представництво;  
— філії (3) Київська, Львівська, Полтавська; 
— центральні регіональні відділення (20);  
— відділення (173). 
Характер операцій та основної діяльності Банку. 

 У 2010 році Банк продовжував здійснювати операції, які передбачені банківською  
ліцензією  №163 від 02.09.2009. 

Згідно з Дозволом №163-5 від 29.09.2009 р. Банк    здійснює  операції, визначені пунктами 
1- 4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України “Про банки і банківську 
діяльність ”: 

● операції з валютними цінностями: 
- неторговельні операції з валютними цінностями; 
- операції з готівкової іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 

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

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

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

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

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

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

операцій); 
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
- операції з банківськими металами на валютному ринку України; 
- операції з банківськими металами на міжнародних ринках; 
- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; 
- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 
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● емісія власних цінних паперів; 
● організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 
● здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг); 
● здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;  
● перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;  
● операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 
- з інструментами грошового ринку; 
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 
- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.  
● довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та 
фізичними особами;  
● депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;  
● діяльність з  ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.  

 Для провадження професійної діяльності на фондовому ринку України Банк 
здійснює діяльність відповідно до  ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (ДКЦПФР) від  23.10.2009 за видами:  

• Діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність – серія АВ 
№493221;Дилерська діяльність – серія АВ №493222;Андеррайтинг – серія АВ 
№493223; Діяльність з управління  цінними паперами – серія АВ №493224. 

• Депозитарна діяльність: Зберігача цінних паперів - серія АВ №493225; Діяльність з 
ведення реєстру власників іменних цінних паперів - серія АВ №493226. 

 
Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 

 Основні принципи і методи облікової політики та порядок її застосування в Банку у 
звітному році визначені Положенням про облікову політику ПАТ „МЕГАБАНК” на 2010 рік, 
затвердженим рішенням Правління Банку від 28.12.2009 року. Облікова політика Банку визначає 
основні принципи ведення бухгалтерського обліку та формування статей звітності, єдині методи 
оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу Банку.   

Умовою визнання активів і зобов’язань в балансі Банку є оцінка, тобто можливість 
визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності.  

 Активи і пасиви Банку обліковуються, пріоритетне, за вартістю їх придбання чи 
виникнення. Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і 
пасиви Банку оприбутковуються та обліковуються за : 

—  первісною вартістю; 
—  справедливою (ринковою) вартістю; 
—  амортизованою собівартістю. 
Основні принципи бухгалтерського обліку базуються на МСФЗ та національних 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
Банк складає фінансову звітність за принципами, в основі яких закладені міжнародні 

стандарти фінансової звітності.  
Банк веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті 

України; операції в іноземній валюті в бухгалтерському обліку відображаються у подвійній оцінці 
- валюті розрахунків та гривневому еквіваленті за офіційним валютним курсом; у фінансовій 
звітності операції в іноземній валюті відображаються у національній валюті України – 
гривневому еквіваленті, розрахованому за офіційним валютним курсом на дату здійснення 
операцій. 

Основними принципами облікової політики Банку є: 
● повне висвітлення; 
● превалювання сутності над формою; 
● автономність; 
● безперервність;  
● нарахування та відповідності доходів і витрат;  
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● послідовність; 
● повнота; 
● дата операції та її коригування; 
● окреме подання активів і зобов’язань, доходів і витрат; 
● обачність;   
● прийнятність вхідного балансу; 
● відкритість; 
● суттєвість та достовірність; 
● сталість; 
● конфіденційність;  
● історична (фактична) собівартість; 
● єдиний грошовий вимірник; 
● періодичність. 

 
У залежності від характеру та змісту завдань різних складових   облікової системи, 

використовуються  інші методи оцінки окремих груп активів і зобов’язань,  крім 
вищевказаних, а саме:  

— балансова вартість, договірна вартість, залишкова вартість,  заставна 
вартість,  ліквідаційна вартість,  номінальна вартість,  умовна вартість 
(оцінка), переоцінена вартість, поточна (відновлювана) вартість,  ринкова 
вартість активу, теперішня вартість, чиста вартість реалізації .  

Активи і зобов’язання Банку  оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті 
заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні 
періоди.  

Банк проводить переоцінку окремих статей активів до їх справедливої (ринкової) 
вартості у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами 
Банку.  
 

Примітка 1.3. Консолідована фінансова звітність 
 
 Консолідована фінансова звітність Банком не складається. 
 

Примітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів 
  
 Придбання або продаж фінансових активів та зобов’язань визнаються в 
балансі/припиняють визнаватися у балансі на дату розрахунків, тобто на дату, коли актив 
або зобов’язання будуть передані Банку (визнання інструменту) або з якої активи 
передаються Банком (припинення визнання інструменту). Фінансові активи Банку 
складаються відповідно із кредитів і дебіторської заборгованості; фінансових активів, 
наявних для продажу; інші фінансових активів. Грошові кошти та їх еквіваленти включають 
грошові кошти, кошти в НБУ та високоліквідні залишки на рахунках кредитних установ 
(кошти на вимогу), які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями. 
 Фінансові інструменти  класифіковано за такими категоріями: 

— I категорія: фінансовий актив або фінансове зобов’язання за справедливою 
вартістю з віднесенням різниці в оцінці на фінансові результати; 

— II категорія: кредити і дебіторська заборгованість; 
— Ш категорія: фінансові інструменти, утримувані до погашення; 
— IY категорія: фінансові активи, призначені для продажу. 

 Фінансові зобов’язання включають суми заборгованості перед НБУ, кредитними 
установами, клієнтами та випущені боргові цінні папери.  

Під час первісного визнання фінансові інструменти оцінюються  Банком   за 
справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію, і відображаються в 
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бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов’язання, які не підлягають взаємозаліку. 
Після первинного визнання фінансові активи/зобов’язання відображаються за 
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка або 
прямолінійним методом. 

Різниця між справедливою вартістю і сумою сплачених (отриманих) коштів 
визнається у фінансових результатах. 

 

Примітка 1.5. Торгові цінні папери 
  
            Впродовж 2010 року Банк не мав цінних паперів  в торговому портфелі. 
 

Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів 
  

 Справедлива вартість фінансового активу визнається шляхом дисконтування всіх 
очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки  щодо 
подібного фінансового інструменту.  

   Подальша оцінка фінансового активу здійснюється  за амортизованою собівартістю з 
використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації 
дисконту (премії). 

     Якщо балансова вартість наданих кредитів перевищує оцінену суму очікуваного 
відшкодування, то визнається зменшення їх корисності. Зменшення корисності в 
бухгалтерському обліку відображається шляхом формування спеціальних резервів за 
рахунок витрат Банку 

      Оцінка кредитів на зменшення корисності   здійснюється Банком  на кожну  дату 
балансу. Для визначення оцінки кредитів на зменшення корисності необхідно здійснювати 
аналіз  об’єктивних доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу  
наданих кредитів  або групи фінансових активів.   

      Суттєві зміни умов за фінансовим інструментом або його частиною 
відображаються в бухгалтерському обліку  як погашення первісного фінансового 
інструменту та визнання нового фінансового інструменту. Будь-які витрати або винагороди 
при цьому визнаються  як інші операційні доходи або витрати на погашення. 

 Операції з продовження строку дії (пролонгації) кредитних  договорів 
відображаються у бухгалтерському обліку за відповідними рахунками з обліку 
короткострокової або довгострокової заборгованості залежно від строку, що визначається 
від дати пролонгації договору до дати їх погашення. 
 Під час первісного визнання надані гарантії відображаються як зобов’язання та 
оцінюються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих Банком-гарантом 
комісій з одночасним обліком за позабалансовими рахунками залежно від контрагентів та 
виду гарантії та до дати їх виконання або закінчення строку дії. В подальшому гарантії 
оцінюються за найбільшою з двох сум : як суму коштів, необхідних для погашення 
зобов’язання на звітну дату балансу, або як первісно визнаної суми зобов’язання за 
вирахуванням накопиченої амортизації. 
 Операції з документарними акредитивами відображаються відповідно до їх 
економічної суті за балансовими та позабалансовими рахунками для обліку акредитивів. 
Операції з відкритими (наданими) резервними акредитивами відображаються за 
балансовими і позабалансовими рахунками, що використовуються для обліку гарантій.   
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Примітка 1.7. Цінні папери у портфелі банку на продаж 
 
Первісне визнання акцій та інших цінних паперів в портфелі банку на продаж 

здійснюється за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операції з придбання таких 
цінних паперів. 

Подальше визнання цінного паперу здійснюється за справедливою вартістю та/або 
собівартістю. Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають 
переоцінки. Результати переоцінки на дату балансу відображаються в капіталі банку. На 
дату балансу цінні папери підлягають перегляду на зменшення корисності. За цінними 
паперами, що обліковуються за справедливою вартістю, якщо признано зменшення 
корисності, резерв дорівнює уцінці, що накопичена в капіталі.  

  Дохід за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком 
визнається у вигляді дивідендів. Переведення цих паперів можливо: з оцінки на оцінку; в 
інвестиції в асоційовані компанії; в інвестиції в дочірні компанії 
 Амортизація дисконту(премії) здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.             
Витрати  на  операції, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів, у портфель на 
продаж відображаються за рахунками з обліку дисконту  (премії) під час первісного 
визнання цих цінних паперів. 

Первісне визнання боргових цінних паперів в портфелі банку на продаж здійснюється 
за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операції з придбання таких цінних 
паперів. 

Подальше визнання цінного паперу здійснюється за справедливою вартістю. На 
кожну дату балансу вони підлягають переоцінки з обов`язковим відображенням її 
результатів в капіталі банку, а також перегляду на зменшення корисності. Сума резерву 
дорівнює суми уцінки, що накопичена в капіталі. Дохід за борговими цінними паперами 
визнається у вигляді процентного доходу. Боргові цінні папери підлягають переведенню з 
портфеля на продаж до портфеля до погашення. 

Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або 
утримуються виключно для продажу протягом  12 місяців визнаються в портфелі Банку на 
продаж. 

Припинення визнання цінних паперів в портфелі банку на продаж - у разі реалізації 
(продажу) цінних паперів. Результат від продажу (різниця між вартістю реалізації та 
балансовою вартістю) відображається  як прибуток/збиток. 
 Операції репо відображаються в бухгалтерському обліку як наданий(отриманий) 
кредит під заставу цінних паперів залежно від умов, згідно з якими здійснюється 
передавання (продаж) цінних паперів і виконання зобов’язань сторонами договору. У разі 
неповернення позичальником коштів за операцією репо Банк списує вартість цінних 
паперів, отриманих у заставу, з позабалансових рахунків і відображає їх за відповідними 
балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за справедливою вартістю в 
портфелі Банку на продаж. 
 Інвестицій в асоційовані та дочірні компанії компанії Банк у 2010 році не 
здійснював. 
 

Примітка  1.8. Цінні  папери  у  портфелі   банку   до погашення 
 
 Впродовж 2010 року Банк не мав цінних паперів  у  портфелі до погашення. 
 

Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість 
   

Операцій з інвестиційною нерухомістю протягом 2010 року Банк не здійснював. 
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Примітка 1.10. Основні засоби 
  

Банк визнає активом об'єкт основних засобів (придбаний або створений), якщо є 
імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням 
понад одного року, і його вартість може бути достовірно визначена.  

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Банку за первісною 
вартістю, до якої включаються всі витрати, пов’язані з придбанням, доставкою, монтажем та 
введенням їх в експлуатацію згідно акту приймання-передавання. 

Після первісного визнання облік основних засобів здійснюється за первісною 
вартістю ( собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
зменшення корисності таких основних засобів.  

До основних засобів відносяться предмети, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу) і вартість яких 
перевищує 1000 гривень за одиницю (об`єкт). Меблі, вартість яких не перевищує 1 000 
(Одна тисяча ) гривень обліковуються як малоцінний необоротний матеріальний актив (далі 
МНМА).  

Основні засоби класифікуються  за  такими групами: 
● основні засоби; 
● інші необоротні матеріальні активи. 
Інші необоротні матеріальні активи мають матеріальну форму, строк корисного 

використання яких більше одного року і вартістю від 300 до 1 000 гривень, та не ввійшли до 
переліку основних засобів.  

Амортизації підлягає  вартість усіх необоротних активів (крім вартості землі і 
незавершених капітальних інвестицій та вартості  об'єктів основних засобів, які знаходяться 
на консервації). 

Амортизація основних засобів здійснюється Банком щомісяця із застосуванням 
прямолінійного методу. За активами, що надійшли, амортизація нараховується з 1-го числа 
місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули - припиняється 1-го 
числа місяця, наступного за місяцем вибуття. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів  нараховується у 
першому місяці використання об’єкта  у розмірі 100 процентів його вартості. 
 У Банку встановлені наступні строки корисного використання та річна норма 
амортизації об’єктів основних засобів: 
 

Основні  засоби Cтроки Річна норма амортизації 

Будинки   100 років 1% 
Капітальні інвестиції  в опер. лізинг          50 років 2% 
Споруди та передавальні пристрої,ліфти, 
котельні   

25 років 4 % 

Інформаційно-
передатне(мережне)устаткування 

8 років 12,5% 

Програмно-технічний комплекс ЄРЦ                8 років 12,5 % 
Меблі* 8 років 12,5 % 
Касове устаткування  8 років 12,5 % 
Автомобілі  8 років 12,5 % 
Обчислювальна техніка  8 років 12,5 % 
Сигналізаційне устаткування    8 років 12,5 % 
Інше устаткування  8 років 12,5 % 
Інші 6,7 років 15  % 
 
 В звітному році змін методу, норм амортизації та перегляду строків корисного 
використання  основних засобів не відбувалось. Переоцінка первісної вартості основних 
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засобів Банком не здійснювалась, таким чином залишкова вартість об’єкта суттєво не 
відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу.   

 
Примітка 1.11.  Нематеріальні активи 

 
Банк визнає активом нематеріальний актив (придбаний або створений), якщо є 

імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням 
понад одного року, і його вартість може бути достовірно визначена.  

Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю.  
Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за 

переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від зменшення корисності.  

При здійсненні переоцінки окремого об'єкта нематеріальних активів переоцінюються 
всі інші активи тієї групи, до якої належить цей об'єкт (крім тих, щодо яких немає активного 
ринку) та надалі вони підлягають щорічній переоцінці.  
Облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за групами:  
- права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею права на комерційні 
позначення (права на торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування тощо);  
- авторське право та суміжні з ним права;  
- право на володіння телефонних номерів ; 

Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими 
відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, 
встановленому чинним законодавством України.  

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється щомісяця і 
починається з першого числа наступного місяця оприбуткування. 

 Амортизація розраховується за прямолінійним методом, виходячи з первісної 
вартості та строку корисного використання нематеріальних активів. Строк корисного 
використання становить 3 роки (крім відеороликів, строк корисного використання яких 
становить 1,5 роки) та відповідно норми амортизації – 33,33% та 66,67%.  

В звітному році змін методу та норм амортизації нематеріальних активів не 
відбувалось. 

За звітний період переоцінка первісної вартості  нематеріальних активів  не 
здійснювалась, строк корисного використання не переглядався. 
  

Примітка 1.12.  Оперативний  лізинг  (оренда) 
   
 Умови оперативного лізингу(оренди) визначаються угодою згідно з чинним 
законодавством України.  

Активи передані в оперативний лізинг (оренду) Банк відображає на їх балансі, 
нараховує амортизацію протягом строку лізингу (оренди) та веде облік відповідно до обліку 
основних засобів (нематеріальних активів) на окремих аналітичних рахунках.  

Доходи Банку від оперативного лізингу визнаються, нараховуються та 
відображаються в обліку відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат 
банків України (постанова Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255), у порядку, визначеному 
внутрішнім Положенням про порядок визнання та обліку доходів та витрат. Протягом 2010 
року банк надавав активи в оперативний лізинг. 

Прийняті Банком в оперативний лізинг (оренду) активи на підставі акту приймання-
передачі обліковуються за позабалансовим рахунком “Основні засоби та нематеріальні 
активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)” за первісною вартістю, що зазначається 
в угоді про оперативний лізинг (оренду).  
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Примітка 1.13.  Фінансовий лізинг (оренда) 
       
 У звітному році Банк здійснював операції з фінансового лізингу, як лізингодавець.  
 Об’єкти фінансового лізингу обліковуються як виданий кредит за первісною 
вартістю. Балансова вартість відповідної групи основних засобів Банку не збільшується на 
балансову вартість придбаного для передачі майна. 
  Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку лізингу здійснюється із 
застосуванням лізингової (орендної) ставки до залишку заборгованості лізингоодержувача 
за кредитом на початок звітного періоду. 
 Банком основні засоби у фінансовий лізинг не отримувались , визнання  їх 
знецінення  не  було.  
  

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

 
  У звітному році Банк не здійснював операцій за довгостроковими активами, 
призначеними для продажу та активами групи вибуття. 
 

Примітка 1.15.  Припинена діяльність 
  

Впродовж 2010 року   припинення   діяльності ні відбувалось. 
 

Примітка 1.16.  Похідні фінансові інструменти 
 

Впродовж 2010 року Банк не мав похідних фінансових інструментів. 
 

Примітка 1.17.  Податок на прибуток 
 

 Податок на прибуток розраховується у відповідності до чинного податкового 
законодавства та визнається витратами Банку. Ставка податку визначена у розмірі 25 % . 
Ставка не змінювалась.  
 Витрати  з податку на прибуток складаються з з поточного податку на прибуток з 
урахуванням відстроченого податкового  зобов'язання і відстроченого  податкового активу. 
 Різна облікова політика оподаткування та бухгалтерського обліку (визнання та 
оцінка активів, зобов'язань, доходів та витрат) приводить до виникнення різниць між 
обліковим та податковим прибутками.  
 Різниця між витратами з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на 
застосовану ставку податку на прибуток виникає за рахунок постійних різниць між 
податковим прибутком та обліковим прибутком, тимчасових різниць, що підлягають 
вирахуванню та тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. 
 З метою узгодження фінансового та податкового обліку проведено розрахунок та 
відображено в бухгалтерському обліку відстрочене  податкове  зобов'язання  станом на 
01.01.2010р. у сумі 11 332 тис. грн.  
 Тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, податкових збитків і 
невикористаних податкових пільг,  пов`язаних з невизнанням відстроченого податкового 
активу, не має. 
 Тимчасових різниць, пов’язаних з фінансовими інвестиціями в дочірні установи, 
асоційовані компанії, не має. 
 Витрат (доходів) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком(збитком) від 
діяльності , що припинена,  банк не отримував. 
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Примітка 1.18.  Власні акції, викуплені в акціонерів 
  
У 2010 році Банк не здійснював викуп власних акцій. 
  

Примітка 1.19.  Доходи та витрати 
 

Основними принципами обліку доходів та витрат є: 
� принцип нарахування: доходи/ витрати відображаються в обліку під час їх виникнення, а 
не під час надходження/ сплати грошей, тобто обліковуються в періоді, до якого вони 
належать; 

� відповідності: для визначення результату звітного періоду необхідно співставити доходи 
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів; 

� здійснені витрати/ отримані доходи, що належать до майбутніх звітних періодів, 
обліковуються як відстрочені витрати/ доходи. 

Критерії визнання доходів/ витрат застосовуються окремо до кожної операції Банку : 
� щодо активів та зобов’язань – визнання реальної заборгованості (процентні доходи/ 
витрати), 

� щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно оцінений та, 
при цьому, є угода про надання (отримання) послуг та/ або документи, що підтверджують 
повне (часткове) їх надання.  

Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. Облік 
нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною 
операцією (договором) окремо. 

На нетто-основі відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті 
реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для здійснення 
торгових операцій,  реалізації цінних паперів у портфелі на продаж, операцій в іноземній 
валюті.  

Якщо ж вищевказані умови не виконуються, доходи/ витрати Банку визнаються  при 
фактичному надходженні/ сплаті коштів (касовий метод).  

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

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

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (операційної, 
інвестиційної, фінансової) Банку.  

 Нарахування доходів у обліку припиняється у випадках, передбачених чинним 
законодавством. 

Нарахування доходів за кредитними операціями також припиняється (за умови 
отримання рішення суду) із дня набуття законної сили  рішення суду про дострокове 
розірвання кредитного договору та стягнення кредитної заборгованості за цим договором.  

У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у 
вигляді процентів, роялті та дивідендів.  

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та 
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними 
активами. Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання банком економічної 
вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений дохід.  

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

Банк визнає процентний дохід за фінансовим активом, вартість якого зменшилася 
внаслідок зменшення його корисності, із використанням ефективної ставки відсотка, що 
застосовувалася під час дисконтування майбутніх грошових потоків для оцінки збитку від 
зменшення корисності цього фінансового активу. 
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Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, 
визнаються витратами.  

Процентні доходи і витрати - операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) 
банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку 
(залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної 
ставки відсотка:  
- доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від 
інших банків);  
- доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та 
фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними 
паперами;  
- доходи у вигляді амортизації дисконту (премії).  

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною 
процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається за 
рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат. Амортизація дисконту 
(премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.  

Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка 
процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів 
(витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за 
номінальною вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку 
неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних 
доходів (витрат).  

Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) це операційні доходи і витрати за 
наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або 
зобов'язання чи є фіксованою.  

Комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту 
визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення 
сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. 

Комісії, що визнаються частиною фінансового інструменту підлягають амортизації за 
методом ефективної ставки.  

Комісійні доходи (витрати) за безперервними послугами визнаються щомісяця 
протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в 
бухгалтерському обліку за принципом нарахування.  

Комісійні доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після 
завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і 
відображаються в обліку за принципом нарахування  

Прибутки (збитки) від торговельних операцій - результат (прибуток чи збиток) від 
операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів. У тому числі за операціями з 
цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами банк 
визнає прибутки та збитки:  
- від реалізації фінансових інвестицій;  
- від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості;  
- від результату переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах у 
разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів).  

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

 
Примітка 1.20.  Іноземна валюта 

  
Під час первісного визнання  операцій в іноземній валюті та банківських металах 

відображаються  у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із 
застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату здійснення операції.   
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На кожну наступну після визнання дату балансу операцій в іноземній валюті та 
банківських металах відображались в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні 
до іноземних валют і банківських металів:    

а) усі монетарні статті в іноземній валюті та банківських металах на дату балансу;  
б) немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за 

собівартістю  на дату визнання (дату здійснення операції);  
в) немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за 

справедливою вартістю,   на дату визначення їх справедливої вартості.  
Банк здійснює переоцінку іноземної валюти при зміні офіційного курсу на кожну 

дату балансу. 
Результати переоцінки активів та зобов'язань визнаються як торгівельний дохід від 

операцій з іноземною валютою на дату переоцінки такої валюти.  
Керівництво Банку провадить політику мінімізації ризику збитків внаслідок зміни 

курсу іноземної валюти шляхом зменшення рівня розміру відкритої валютною позиції.  
  

Примітка 1.21.  Взаємозалік статей активів і зобов'язань 
 
В звітному році взаємозалік активів і зобов`язань балансу не здійснювався. 
 

Примітка 1.22.  Звітність за сегментами 
  

Звітні сегменти визначені Банком на основі організаційної та управлінської 
структури.  

Сегменти діяльності визначені за наступними критеріями:   
- дохід за сегментом становить 10 % або більше від загального доходу; 
- його фінансовий результат (прибуток або збиток) становить не менше ніж 10 % 

більшої з двох абсолютних величин – загальної суми прибутку або загальної суми 
збитку всіх сегментів; 

- активи становлять 10 % або більше від загальних активів. 
Для розкриття у фінансовій звітності Банк виділив наступні сегменти діяльності: 
- корпоративний бізнес, 
- роздрібний бізнес,  
- інвестиційна банківська діяльність, 
- інші види діяльності. 
В основі визначення результатів діяльності сегменту покладено принцип повного та 

економічно обґрунтованого розподілу усіх доходів та витрат.    
В основу для розподілу доходів і витрат за сегментами діяльності покладено 

управлінський облік Банку.  Доходами звітного сегмента є дохід, який безпосередньо 
відноситься до сегмента. Доходи за сегментами не включають доходи від лізингу та 
нереалізований результат від торгівлі валютою. 

Витратами звітного сегмента є витрати, пов’язані з основною діяльністю сегмента, 
що безпосередньо відносяться до нього, та відповідна частина витрат, що можуть бути 
обґрунтовано віднесені до сегмента. 

Результат за сегментом – це дохід за сегментом мінус витрати за сегментом. 
Змін облікової політики сегментів не було.  
Банк не здійснює діяльність за межами України та не розкриває інформацію за 

географічними сегментами. 
 

Примітка 1.23.  Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих 
помилок 

 Протягом звітного року Банк не змінював принципи облікової політики та методи 
оцінки статей балансу.  
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 В 2010 році Банком не виявлені помилки в статтях фінансової звітності минулих 
періодів, повторне оприлюднення фінансових звітів не відбувалось.   
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Примітка 2.  Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою 
діяльність 

 
2010 рік видався насиченим на події, як політичні, так і економічні, основними серед 

яких можна назвати: 
- формування вертикалі державної влади, 
- вихід з кризи, 
- прийняття Податкового кодексу, 
- кредитна програма Міжнародного валютного фонду, 
- стабілізація курсу гривні, 
- підвищення попиту на цінні метали, випуск облігацій державного внутрішнього 
займу та відновлення кредитування. 
Зростання ВВП склало 4,2%, хоча це було викликано не стільки зростанням 

економіки, скільки підвищенням цін. Офіційний рівень інфляції в Україні за 2010 рік 
становить 9,1%, однак за оцінками ряду експертів реальний рівень інфляції досяг 25% за рік. 
Мінімальна заробітна плата за 2010 рік зростала п’ять разів і на кінець року становила 922 
грн. 

Ситуація на валютному ринку у 2010 році була контрольованою, значних курсових 
коливань не було. 

За даними НБУ в Україні на 1 січня 2011 року ліцензію на здійснення банківських 
операцій мали 176 банків. У стані ліквідації знаходиться 18 банків (17 – за рішенням НБУ, 1 
– за рішенням суду). 

Станом на 1 січня 2011 року обсяг активів банківської системи становив 942 млрд. 
грн., приріст з початку року - 62 млрд. грн. (7%) в основному за рахунок збільшення 
вкладень у цінні папери. Зобов’язання банків склали 804 млрд. грн. За 2010 рік вони зросли 
на 20 млрд. грн. (3%) в основному за рахунок коштів клієнтів. 

Власний капітал банківської системи України зріс на 23 млрд. грн. і станом на кінець 
дня 31 грудня 2010 року склав 138 млрд. грн. Варто зазначити, що збільшення обсягу 
статутного капіталу банків з початку року склал 27 млрд. грн. (22%). 

За 2010 рік банки отримали збиток у розмірі 13 млрд. грн. (у 3 рази менше, ніж у 2009 
році). 

Облікова ставка НБУ з початку року зменшилась на 2,5% та становить станом на 
кінець дня 31 грудня 2010 рокур. 7,75% річних. 

З огляду на позитивні економічні зрушення в українській економіці, кредитний 
портфель банку та портфель строкових кошті зростав протягом 2010 року. 

Основним чинником зростання кредитного портфеля «Мегабанку» були поступові 
позитивні зрушення у економіці нашої країни, зниження відсоткових ставок за кредитами і, 
як наслідок, пожвавленням ділової активності бізнесу. 

Щодо портфеля строкових коштів, одним з основних факторів його зростання є 
поступове підвищення довіри до банківського сектору України, а також відсутність 
альтернативних напрямків інвестування та розміщення вільних коштів населення. 



 

 
 41 

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти й тлумачення, що 
забезпечують контекст, у якому потрібно читати стандарти 

 
Протягом звітного року Банк застосував наступні переглянуті МСФЗ і нові 

Інтерпретації. Вплив цих змін представлено 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 дати) 

Відповідно до вимог переглянутого МСБО 27, загальна сума усіх видів доходів 
суб’єкту господарської діяльності має відноситися до власників материнської компанії та 
неконтролюючих учасників (раніше– «частка меншості»), навіть якщо внаслідок цього у 
неконтролюючих учасників виникає збиток. Існуючий стандарт у більшості випадків 
вимагає, щоб збитки, що перевищують 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 результаті втрати контролю над дочірньою 
компанією. Будь- яку інвестицію, що зберігається у колишній 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 
фінансового 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 в 
існуючому 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 поетапного 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 визнавати 
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 
випадках згідно з іншими чинними МСФЗ, а не за допомогою коригування гудвілу. Сфера 
застосування переглянутого МСФЗ поширюється тепер на об’єднання компаній за участю 
лише спільних підприємств та на об’єднання компаній винятково шляхом укладення 
договору. Керівництво вважає, що ці зміни не мають впливу на фінансову звітність банку. 

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 
застосовуються 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 поєднання змін по суті та  роз’яснень таких стандартів та 
тлумачень: роз’яснення, що на внески підприємств 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 іншими стандартами стосовно 
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необоротних активів (або ліквідаційних груп), віднесених до категорії активів, що 
утримуються для продажу, або припиненої діяльності, Вимоги розкривати у звітності 
інформацію про загальну оцінку активів та зобов’язань для кожного звітного сегмента згідно 
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 відповідно до МСБО 17 навіть без передачі права власності на 
землю по закінченні строку оренди;  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 генерує 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 стандарту опціонні 
контракти, які можуть призвести до об’єднання бізнесу, роз’яснює період рекласифікації 
прибутку або збитків від інструментів, які хеджують грошові потоки, з категорії капіталу до 
фінансового результату, визначає, що можливість дострокового погашення тісно пов’язана з 
основним договором, якщо після використання цієї можливості позичальник компенсує 
кредитору економічні збитки; зміна тлумачення IFRIC 9, яка визначає, що до сфери 
застосування 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 
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 
застосовується 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 оголошення 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 розкрити інформацію у разі, якщо чисті активи, що 
належать до розподілу між власниками, є діяльністю, 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 застосування за умови, що на дату передачі отримано відповідні оцінки. Ця 
Інтерпретація повинна застосовуватися перспективно. ПКІ 18 утримує керівництво по обліку 
угод, за якими підприємство отримує від клієнта об’єкт основних засобів, який в 
подальшому повинен використовуватися 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 клієнтів. 

Доповнення до МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій– “Умови, що дають право на 
одержання 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 
дати. Стандарт обмежує визначення “умови, яка дає право на одержання винагороди на 
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основі пайових 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 пайового 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 інструментами. 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 
Поправки до МСБО 39 були опубліковані в серпні 2008 року та вступають в дію для 

річних звітних періодів, що починаються з 01 липня 2009 року або після цієї дати. Дані 
поправки присвячені визнанню в якості об’єкта хеджування одностороннього ризику, який 
виник 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 
хеджування частину змін справедливої вартості або грошових потоків фінансового 
інструменту. Банк  вважає, що дані 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» 

В жовтні 2009 року Рада з МСФО опублікувала поправки  до МСФО  (IAS) 32. Ці 
попавки вступають 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 інструменти. Це застосовується, якщо всім держателям непохідних пайових 
інструментів підприємства одного і того ж класу на пропорційній основі надаються права на 
фіксовану кількість додаткових акцій в обмін на фіксовану суму грошових коштів в любій 
валюті. Банк вважає, що дані поправки не матимуть впливу на його фінансову звітність.  

Зміни до МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін» (випущений в 
листопаді 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 
визначення 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 компаній. Банк вважає що дані зміни не матимуть впливу на його діяльність. 

 Передоплата на мінімальні вимоги до фінансування – Зміни до КТМФЗ 14 
(застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї 
дати).  

Ці зміни мають обмежену дію, оскільки застосовуються тільки до тих компаній, які 
зобов'язані здійснювати мінімальні внески для фінансування пенсійних планів із 
встановленими виплатами.  Ця зміна відміняє непередбачувані наслідки КТМФЗ14, що 
відносяться до передоплати добровільних пенсійних планів, в тих випадках, коли є 
мінімальні вимоги до фінансування. Банк вважає що дані 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 



 

 
 44 

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)» 
В листопаді 2009 року Рада по МСБО опублікувала першу частину МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти». Цей стандарт поступово замінить МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка». МСФЗ 9 вступить 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  вводе нові вимоги щодо класифікації і 
оцінки фінансових активів. А саме, з метою наступної оцінки всі фінансові активи повинні 
класифікуватися як оцінювані за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з 
переоцінкою через прибутки та збитки, при цьому є можливим вибір, що не може належати 
відміні, відображення переоцінки дольових інструментів, що не призначені для торгівлі, 
через інший сукупний дохід. В даний час Банк оцінює вплив цього стандарту 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 і вступає в силу 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 рахунок 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 матиме впливу на його фінансову звітність. 

У травні 2010 році Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в рамках 
щорічного проекту з удосконалення опублікувала поправки до МСФЗ (третій збірник). 
Більшість поправок вступають в силу для звітних періодів, що починаються 01 січня 2011 
року або після цієї дати. По відношенню до 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 
по відношенню до розкриття кількісної інформації і інформації про кредитний ризик. 
Очікується, що додаткові вимоги не матимуть значного ефекта, так як інформація є 
легкодоступною. 

 МСФО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: доповнена вимогами по 
відношенню до розкриття наступної  інформації: зобов’язання, які ймовірніше за  все 
вплинуть на справедливу вартість фінансових інструментів і їх класифікацію;перекази 
фінансових інструментів між різними рівнями ієрархіє 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 
Інтерпретації IFRIC 13 не матимуть впливу на облікову політику, фінансовий стан і 
результати фінансової діяльності Банку. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «фінансові інструменти: розкриття інформації» 
В жовтні 2010 року Рада по МСФО опубліковала поправки до МСФЗ (IFRS) 7, які 

вступають в силу для річних періодів, що починаються 01 липня 2011 року та після цієї 
дати. Поправки вводять додаткові вимоги до розкриття інформації про активи, що передані, 
але визнання яких не припинено. Банк вважає, що поправки не матимуть впливу на 
фінансовий стан та результати фінансової діяльності банку. 



 

 
 45 

Розкриття – Передавання фінансових активів – Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 (випущені в 
жовтні 2010 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються  1 січня 
2011  року або після цієї дати).  

Ці зміни вимагають додаткового розкриття розміру ризику, що виникає під час 
передавання фінансових активів. Зміни включають вимоги до розкриття інформації за 
класами фінансових активів, що передані контрагенту, але обліковуються на балансі 
компанії, а саме:  характер, вартість, опис ризиків та вигод, пов'язаних з активом. Також 
необхідним є розкриття, що дозволяє користувачу зрозуміти розмір пов'язаного з активом 
фінансового зобов'язання, а також взаємозв'язок між фінансовим активом та пов'язаним з 
ним фінансовим зобов'язанням. Якщо визнання активу було припинено, але компанія все ще 
піддається певним ризикам та має можливість одержувати певні вигоди, пов'язані з 
переданим активом, потрібне додаткове розкриття інформації для розуміння користувачем 
розміру такого ризику .  

Поправки до МСФО (IАS) 12 «Податок на прибуток» - Відстрочені податки: 
відшкодування активу, що лежить в основі відстроченого податку» 

В грудні 2010 року Рада по МСФО опубліковала поправки до МСФО (IАS) 12, які 
вступають в дію для звітних періодів, що починаються 01 січня 2012 року або після цієї 
дати. Відповідно до поправок відстрочений податок по інвестиційній власності, що 
обліковується по справедливій вартості, та по неамортизованих активах в сфері 
застосування  МСФО (IAS) 16, до яких застосовується модель переоцінки, буде визначатися 
виходячи із припущення, що балансова вартість буде відшкодовуватися шляхом продажу 
активу. В даний час Банк оцінює вплив даних поправок. 

Основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела 
невизначеності. 

Судження 
У процесі застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження, 

крім облікових оцінок, які мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у 
фінансовій звітності: 

Класифікація цінних паперів 
Цінні папери в портфелі Банку включають державні облігації, облігації підприємств, 

векселі та акції підприємств. При первісному визнанні Банк класифікує усі цінні папери як 
фінансові активи, доступні для продажу, з відображенням змін справедливої вартості у 
складі капіталу 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 майбутньому та 

інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть в собі значний 
ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості 
активів протягом наступного 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 використанням 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 

зменшення корисності. Банк використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення 
корисності 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 
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при створенні внутрішніх методик оцінки фінансового стану позичальників, зокрема, при 
визначенні коефіцієнтів оцінки фінансового стану, встановленні їх гранично допустимих 
значень та вагомості, розробці скорингових моделей.   

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 встановленні ціни кредитних операцій, та узгоджуються з прийнятими 
економічними методологіями ціноутворення щодо фінансових інструментів. 

На основі внутрішньої методики Банк визначає ринкові процентні ставки у розрізі груп 
позичальників, банківських продуктів, валют, строків кредитування. Всі підходи та методи 
оцінювання, які застосовує Банк, будуються на достовірній вхідній інформації за 
оприлюдненими даними, які можна систематично отримувати у регуляторного органу, з 
публічних видань, веб-сайтів або інших джерел публічної інформації.  

При визначенні рівня доходу за кредитною операцією Банк враховує собівартість 
кредиту, що розраховується, виходячи з показників вартості ресурсної бази Банку, 
непроцентного навантаження, 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 зі зв’язаними сторонами 
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції зі зв’язаними сторонами. МСБО 

39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою 
вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи 
здійснювались такі операції за ринковими або неринковими процентними ставками, 
використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення 
щодо подібних видів операцій з непов’язаними  сторонами та аналіз ефективної процентної 
ставки. 

 



 

 
 47 

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 
1 Готівкові кошти 82453 71145 

2 
Кошти в Національному банку 
України (крім обов’язкових 
резервів) 

43554 41201 

3 
Кошти обов’язкових резервів 
банку в Національному банку 
України  

39375 16680 

4 
Кореспондентські рахунки та 
депозити „овернайт” у банках: 

161603 189096 

4.1 України 11 2001 
4.2 Інших країн 161592 187095 

5 
Депозити в інших банках  зі 
строком погашення до трьох 
місяців 

0 31940 

6 

Договори купівлі і зворотного 
продажу („зворотній репо”) з 
іншими банками зі строком 
погашення до трьох місяців 

0 0 

7 
Усього грошових коштів та їх 
еквівалентів 

326985 350062 

 

В звітному  та попередньому роках сум грошових еквівалентів, що фактично були 
забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо, та сум цінних паперів, які 
банк може продати чи перезакласти не було. 

На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих та неотриманих доходів за 
коштами обов’язкових резервів банку в Національному банку України становить 78 тис.грн.; 
сума нарахованих та неотриманих доходів на залишки коштів на кореспондентських 
рахунках в інших банках – 50 тис.грн. 
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Примітка 7.  Кошти в інших банках 
 

Таблиця 7.1. Кошти в інших банках 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 
1 Депозити в інших банках: 28169 719 

1.1 
Короткострокові депозити зі 
строком погашення більше ніж три 
місяці 

0 0 

1.2 Довгострокові депозити 28169 719 

2 

Договори купівлі і зворотного 
продажу („зворотній репо”) з 
іншими банками зі строком 
погашення більше ніж три місяці 

0 0 

3 Кредити, надані іншим банкам: 135244 125247 

3.1 Короткострокові 135244 83909 
3.2 Довгострокові 0 41338 

4 
Резерв під знецінення коштів в 
інших банках (129) (951) 

5 
Усього коштів у банках за мінусом 
резервів 163284 125015 

 
 
На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих та неотриманих доходів за 

короткостроковими кредитами, наданими іншим банкам становить 25 тис.грн.  



 

 
 49 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Депо-
зити 

Договори 
купівлі і 
зворотного 
продажу 

Кре-
дити 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Поточні і незнецінені: 28169 0 135244 163413 

1.1 У 20 найбільших банках 717 0 42398 43115 

1.2 В інших банках України 0 0 92846 92846 

1.3 У великих банках країн ОЕСР 27452 0 0 27452 

1.4 В інших банках країн ОЕСР 0 0 0 0 

1.5 В інших банках 0 0 0 0 

Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за 
наявності рейтингів: 

1.1 З рейтингом ААА 0 0 0 0 

1.2 З рейтингом від АА− до АА+ 0 0 0 0 

1.3 З рейтингом від А− до А+ 27452 0 0 27452 

1.4 З рейтингом нижче А− 717 0 62301 63018 

1.5 Ті, що не мають рейтингу 0 0 72943 72943 

2 

Кошти в банках, умови яких 
були переглянуті у звітному 
році1 

0 0 0 0 

3 
Усього кредитів поточних і не 
знецінених 28169 0 135244 163413 

4 
Знецінені кошти, які оцінені на 
індивідуальній основі:  0 0 0 0 

4.1 
Із   затримкою   платежу   до   
31 днів 0 0 0 0 

4.2 
Із затримкою платежу від 32 до 
92 днів 0 0 0 0 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 до 
183 днів 0 0 0 0 

4.4 
Із затримкою платежу від 184 
до 365 (366) днів 0 0 0 0 

4.5 
Із затримкою платежу більше 
ніж  366 (367) днів 0 0 0 0 

5 Інші кошти в інших банках  0 0 0 0 
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Рядок Найменування статті 
Депо-
зити 

Договори 
купівлі і 
зворотного 
продажу 

Кре-
дити 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

6 
Резерв під знецінення коштів в 
інших банках 0 0 (129) (129) 

7 
Усього коштів в інших банках 
за мінусом резервів 28169 0 135115 163284 
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Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Депо-
зити 

Договори 
купівлі і 
зворотного 
продажу 

Кре-
дити 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Поточні і незнецінені: 719 0 125247 125966 

1.1 У 20 найбільших банках 719 0 39968 40687 

1.2 В інших банках України 0 0 43941 43941 

1.3 У великих банках країн ОЕСР 0 0 41338 41338 

1.4 В інших банках країн ОЕСР 0 0 0 0 

1.5 В інших банках 0 0 0 0 

Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за 
наявності рейтингів: 

1.1 З рейтингом ААА 0 0 0 0 

1.2 З рейтингом від АА− до АА+ 0 0 0 0 

1.3 З рейтингом від А− до А+ 0 0 41338 41338 

1.4 З рейтингом нижче А− 719 0 39968 40687 

1.5 Ті, що не мають рейтингу 0 0 43941 43941 

2 

Кошти в банках, умови яких 
були переглянуті у звітному 
році2 

0 0 0 0 

3 
Усього кредитів поточних і не 
знецінених 719 0 125247 125966 

4 
Знецінені кошти, які оцінені на 
індивідуальній основі:  0 0 0 0 

4.1 
Із   затримкою   платежу   до   
31 днів 0 0 0 0 

4.2 
Із затримкою платежу від 32 до 
92 днів 0 0 0 0 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 до 
183 днів 0 0 0 0 

4.4 
Із затримкою платежу від 184 
до 365 (366) днів 0 0 0 0 

4.5 
Із затримкою платежу більше 
ніж  366 (367) днів 0 0 0 0 

5 Інші кошти в інших банках  0 0 0 0 
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Рядок Найменування статті 
Депо-
зити 

Договори 
купівлі і 
зворотного 
продажу 

Кре-
дити 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

6 
Резерв під знецінення коштів в 
інших банках 0 0 (951) (951) 

7 
Усього коштів в інших банках 
за мінусом резервів 719 0 124296 125015 
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Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках 

 
(тис.грн.) 

Звітний рік Попередній рік 
Ря-
док 

Рух резервів кошти в 
інших 
банках 

договори 
зворотно-
го репо 

кошти в 
інших 
банках 

договори 
зворотно-
го репо 

1 2 3 4 5 6 

1 
Резерв під знецінення за 
станом на 1 січня  

(951) 0 (72) 0 

2 
(Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року3 

816 0 (850) 0 

3 
Списання безнадійної 
заборгованості 

0 0 0 0 

4 
Переведення до активів групи 
вибуття 

0 0 0 0 

5 Вибуття дочірніх компаній 0 0 0 0 

6 Курсові різниці за резервами 6  (29)  

7 
Резерв   під  знецінення  за 
станом на кінець дня 31 грудня 

(129) 0 (951) 0 
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів 

 
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 
рік 

1 2 3 4 

1 
Кредити, що надані органам державної 
влади та місцевого самоврядування  

340 340 

2 Кредити юридичним особам  1 908 273 1603048 
3 Кредити, що надані за операціями репо  195 033 105147 

4 
Кредити фізичним особам-
підприємцям 

25 860 33035 

5 Іпотечні кредити фізичних осіб 87 803 96436 
6 Споживчі кредити фізичним особам  407 530 430730 
7 Інші кредити фізичним особам 101 121 142813 
8 Резерв під знецінення кредитів (131 784) (95808) 

9 Усього кредитів за мінусом резервів 2 594 176 2315741 

 
Цінні папери, які є об`єктом операцій репо в звітному році банк не використовував. 

            На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих на неотриманих доходів 
становить: 
 -116 тис.грн. за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого 
самоврядування; 
 - 60 749 тис.грн. за кредитами, наданими юридичним особам; 
 - 633 тис.грн.за кредитами, що надані за операціями репо; 
 - 60 897 тис.грн. за кредитами, наданими фізичним особам. 
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Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний 

рік 
(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 

Креди-
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної 

влади та 
місце-
вого 
само-
вряду-
вання 

Креди-
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зичним 
особам-
підпри-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-
зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усьо-  го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Залишок за станом на  
1 січня (340) (63714) (6) (1696) (3626) (14677) (11749) (95808) 

2 

(Збільшення)/ 
зменшення резерву 
під знецінення 
протягом року4 

0 (25081) 6 (417) (1041) (9864) (2615) (39012) 

3 

Списання безнадійної 
заборгованості за 
рахунок резерву 

0 2846 0 0 0 16 8 2870 

4 
Переведення до 
активів групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Вибуття дочірніх 
компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Курсові різниці за 
резервами 0 153 0 (7) 6 (16) 30 166 

7 
Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня (340) (85796) 0 (2120) (4661) (24541) (14326) (131784) 
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Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 

попередній рік 
(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 

Креди-
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної влади 
та місце-
вого 
само-
вряду-
вання 

Креди-
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зичним 
особам-
підпри-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-
зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усьо-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Залишок за станом на  
1 січня (340) (44544) (448) (2889) (2669) (17272) (1091) (69253) 

2 

(Збільшення)/ 
зменшення резерву 
під знецінення 
протягом року5 

0 (18356) 423 1142 (916) 2485 (10205) (25427) 

3 

Списання 
безнадійної 
заборгованості за 
рахунок резерву 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Переведення до 
активів групи 
вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Вибуття дочірніх 
компаній 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Курсові різниці за 
резервами 

0 (814) 19 51 (41) 110 (453) (1128) 

7 
Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня 

(340) (63714) (6) (1696) (3626) (14677) (11749) (95808) 
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Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

 
(тис.грн.) 

Звітний рік Попередній рік Рядок Вид економічної 
діяльності сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Державне управління та 
діяльність громадських 
організацій 

340 0,01 340 0,01 

2 

Кредити, які надані 
центральним та 
місцевим органам 
державного управління 

0 0,00  0,00 

3 Виробництво 463 562 17,01 585267 24,27 
4 Нерухомість 331 120 12,15 110362 4,58 
5 Торгівля 516 704 18,95 342322 14,20 
6 Сільське господарство 420 760 15,44 338321 14,03 

7 
Кредити, що надані 
фізичним особам 596 454 21,88 669979 27,78 

8 Інші 397 020 14,56 364958 15,13 
9 Усього: 2 725 960 100 2411549 100 
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Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за звітний рік 
 

 (тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Креди-
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної вла-
ди та 
місцево-
го само-
вряду-
вання 

Креди-
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зичним 
особам-
підпри-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-
зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Незабезпечені 
кредити 

340 0 0 0 0 6 154 1 749 8 243 

2 
Кредити, що 
забезпечені: 

0 1 908 273 195 033 25 860 87 803 401 376  99 372 2 717 717 

2.1 
Гарантіями і 
поручительствами 

0 56 922 0 9 937 167 14 019 2 447 83 492 

2.2 
Заставою,  
у тому числі: 

0 1 851 351 195 033 15 923 87 636  387 357 96 925 2 634 225 

2.2.1 
Нерухоме майно 
житлового 
призначення 

0      32 397 0 4 573 65 484 17 687 0 120 141 

2.2.2 
Інше нерухоме 
майно  

0 651 965 0 3 029 20 660  343 803 0 1 019 457 

2.2.3 Цінні папери 0 112 725 170 033        796    1 431 12 022 0 297 007 

2.2.4 Грошові депозити 0 103 031 25 000 1 990 61 1 875 0 131 957 

2.2.5 Інше майно 0 951 233 0 5  535 0 11 970 96 925 1 065 663 

3 
Усього кредитів та 
заборгованості 
клієнтів 

340 1 908 273 195 033 25  860 87 803 407 530 101 121 2 725 960 
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Таблиця 8.6. Інформація стосовно застави, що отримана як забезпечення 
кредиту, за попередній рік 

(тис.грн.) 

 
Рядок 

Найменування 
статті 

Креди-
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної вла-
ди та 
місцево-
го само-
вряду-
вання 

Креди-
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зичним 
особам-
підпри-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-
зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усьо-   
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Незабезпечені 
кредити 

340 0 0 0 191 2 527 1 110 4 168 

2 
Кредити, що 
забезпечені: 

0 1 603 048 105 147 33035 96 245 428 203 141 703 2 407 381 

2.1 
Гарантіями і 
поручительства-
ми 

0 4 853 0 639 2 103 9 766 3 516 20877 

2.2 
Заставою,  
у тому числі: 

0 1 598 195 105 147 32 396 94 142 418 437 138 187 2 386504 

2.2.1 
Нерухоме майно 
житлового 
призначення 

0 3 807 0 5 460 61 379 177 539 0 248 185 

2.2.2 
Інше нерухоме 
майно  

0 632 609 0 19 864 27 543 160 197 21 840 234 

2.2.3 Цінні папери 0 939 105 147 0 0 9 889 620 116 595 

2.2.4 Грошові депозити 0 95 074 0 1451 0 2 310 588 99 423 

2.2.5 Інше майно 0 865 766 0 5 621 5 220 68 502 136 958 1 082067 

3 
Усього кредитів 
та заборгованості 
клієнтів 

340 1 603 048 105 147 33 035 96 436 430 730 142 813 2 411 549 
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Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний рік 
(тис.грн.) 

Ря-
док 

Найменування 
статті 

Креди-
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної вла-
ди та 
місце-
вого са-
мовря-
дування 

Креди-  
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зични
м 

особам
під-
при-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре -
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре- 
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Поточні та 
незнецінені: 

0 136 310 29 119 747 0 0 0 166 176 

1.1 

Великі 
позичальники з 
кредитною 
історією більше   
2 років 

0 75 906 29 119 0 0 0 0 105 025 

1.2 
Нові великі 
позичальники  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Кредити 
середнім 
компаніям  

0 54 769 0 0 0 0 0 54 769 

1.4 
Кредити малим 
компаніям 

0 5 635 0 747 0 0 0 6 382 

2 

Кредити, умови 
яких протягом 
року були 
переглянуті 

0 132 918 27 909 0 0 0 0 160 827 

3 
Усього кредитів 
поточних та 
незнецінених: 

0 269 228 57 028 747 0 0 0 327 003 

4 
Прострочені, але 
незнецінені: 

0 787 0 0 262 576 10 1635 

4.1 
Із затримкою 
платежу     до     
31 днів 

0 0 0 0 0 232 0 232 

4.2 
Із затримкою 
платежу    від     
32 до 92 днів 

0 0 0 0 0 19 0 19 

4.3 
Із затримкою 
платежу     від     
93 до 183 днів 

0 0 0 0 0 149 9 158 

4.4 

Із затримкою 
платежу    від    
184 до 365 (366) 
днів 

0 0 0 0 262 29 1 292 

4.5 

Із затримкою 
платежу більше 
ніж  366 (367) 
днів 

0 787 0 0 0 147 0 934 

5 

Знецінені 
кредити, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 
Із затримкою 
платежу     до      

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ря-
док 

Найменування 
статті 

Креди-
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної вла-
ди та 
місце-
вого са-
мовря-
дування 

Креди-  
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зични
м 

особам
під-
при-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре -
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре- 
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 днів 

5.2 
Із затримкою 
платежу     від    
32 до 92 днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 
Із затримкою 
платежу     від     
93 до 183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 

Із затримкою 
платежу    від    
184 до 365 (366) 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 

Із затримкою 
платежу більше 
ніж  366 (367)  
днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Інші кредити 340 1 638 258 138 005 25 113 87 541 406 954 101 111 2 397 322 

7 
Резерв під 
знецінення за 
кредитами 

(340) (85 796) 0 (2120) (4661) (24541) (14326) (131784) 

8 Усього кредитів 0 1 822 477 195 033 23 740 83 142 382 989 86 795 2 594 176 
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Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за попередній рік 

(тис.грн.) 

Ряд
ок 

Найменування 
статті 

Креди-   
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної вла-ди 
та місце-
вого са-
мовря-
дування 

Креди-
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зичним 
особам
-під-
при-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре-дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Поточні та 
незнецінені: 0 261457 73596 323 0 0 0 335376 

1.1 

Великі 
позичальники з 
кредитною 
історією більше   
2 років 

0 244409 0 0 0 0 0 244409 

1.2 
Нові великі 
позичальники  

0 0 51331 0 0 0 0 51331 

1.3 
Кредити 
середнім 
компаніям  

0 17048 22265 0 0 0 0 39313 

1.4 
Кредити малим 
компаніям 

0 0 0 323 0 0 0 323 

2 

Кредити, умови 
яких протягом 
року були 
переглянуті 

0 733647 0 2325 0 55268 0 791240 

3 
Усього кредитів 
поточних та 
незнецінених: 

0 995104 73596 2648 0 55268 0 1126616 

4 
Прострочені, але 
незнецінені: 

0 3794 0 30 0 756 119 4699 

4.1 
Із затримкою 
платежу     до     
31 днів 

0 12 0 0 0 390 4 406 

4.2 
Із затримкою 
платежу    від     
32 до 92 днів 

0 1073 0 0 0 1 0 1074 

4.3 
Із затримкою 
платежу     від     
93 до 183 днів 

0 368 0 0 0 237 3 608 

4.4 

Із затримкою 
платежу    від    
184 до 365 (366) 
днів 

0 1500 0 18 0 108 112 1738 

4.5 

Із затримкою 
платежу більше 
ніж  366 (367) 
днів 

0 841 0 12 0 20 0 873 

5 

Знецінені 
кредити, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 
Із затримкою 
платежу     до      0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ряд
ок 

Найменування 
статті 

Креди-   
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної вла-ди 
та місце-
вого са-
мовря-
дування 

Креди-
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зичним 
особам
-під-
при-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре-дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре-
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 днів 

5.2 
Із затримкою 
платежу     від    
32 до 92 днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 
Із затримкою 
платежу     від     
93 до 183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 

Із затримкою 
платежу    від    
184 до 365 (366) 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 

Із затримкою 
платежу більше 
ніж  366 (367)  
днів 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Інші кредити 340 604150 31551 30357 96436 374706 142694 1280234 

7 
Резерв під 
знецінення за 
кредитами 

(340) (63714) (6) (1696) (3626) (14677) (11749) (95808) 

8 Усього кредитів 0 1539334 105141 31339 92810 416053 131064 2315741 
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Таблиця 8.9 Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але не 
знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі за звітний рік 
(тис.грн.) 

Ря
-
до
к 

Найменування 
статті 

Креди-
ти, що 
надані 
орга-
нам 
дер-
жавної 
влади 
та 

місце-
вого са-
мовря-
дуван-
ня 

Креди-  
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зични
м 

особам
під-
при-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі- 
зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре -
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре- 
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Справедлива вар-
тість  забезпечення  
за простроченими, 
але не знеціненими  
кредитами: 

0 27 002 0 0 307 3 810 140 31 259 

1.1 
Нерухоме майно 
житлового 
призначення 

0 2 583 0 0 307 2 571 0 5 461 

1.2 
Інше нерухоме 
майно  0 23 291 0 0 0 351 0 23 642 

1.3 
Цінні папери 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Грошові депозити 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
Інше майно 
 

0 1 128 0 0 0 888 140 2 156 

2 

Справедлива вар-
тість  забезпечення  
за знеціненими  кре 
дитами, які оцінені 
на індивідуальній 
основі : 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 
Нерухоме майно 
житлового 
призначення 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Інше нерухоме 
майно  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 
Цінні папери 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Грошові депозити 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 
Інше майно 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Відповідно до внутрішнього положення «Про заставні операції» визначення вартості 

предмета застави здійснюється:  за домовленістю заставодавця і Банку; на підставі висновку 
спеціалістів Банку або суб’єктом оціночної діяльності. 

Загальним, відповідно до положення «Про заставні операції» є те, що заставна вартість 
повинна забезпечувати швидку реалізацію заставленого майна, враховувати можливі зміни в 
кон'юнктурі ринку, ціноутворенні, особливості попиту в регіоні тощо. Для цього заставна вартість 
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майна визначається шляхом зменшення ринкової вартості майна, що пропонується у заставу, на 
понижуючий дисконт від 20 до 70% залежно від предмету застави. 

Крім того, заставна вартість майна, операції з яким, відповідно до діючого законодавства, не 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість, зменшується на його розмір. 

Вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами банк відображає в 
бухгалтерському  обліку за відповідними позабалансовими рахунками 95 групи (майно, в тому числі  
майнові права на грошові кошти, які розміщені на вклад (депозит);  іпотека) за справедливою 
вартістю , зазначеною  в договорах забезпечення, укладених банком з позичальником під час 
надання кредитів, враховуючи моніторинг перевірок наявності та стану зберігання заставленого 
майна. 

Забезпечення обліковується до повного виконання позичальниками зобов‘язань перед банком 
щодо погашення заборгованості за кредитами та нарахованими процентами за кредит.  

Оскільки формування кредитного портфелю здійснюється банком на портфельній основі,  
індивідуально знецінених кредитів, які оцінені на індивідуальній основі за звітний рік  та в 
попередньому році немає. 
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Таблиця 8.10 Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але не 

знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 
індивідуальній основі за попередній рік 

(тис.грн.) 

Ря
-
до
к 

Найменування 
статті 

Креди-
ти, що 
надані 
органам 
держав-
ної вла-
ди та 
місце-
вого са-
мовря-
дування 

Креди-  
ти юри-
дичним 
особам 

Креди-
ти, що 
надані 
за 

опера-
ціями 
репо 

Креди-
ти фі-
зични
м 

особам
під-
при-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-зич-
них 
осіб 

Спо-
живчі 
кре -
дити 
фізич-
ним 
особам 

Інші 
кре- 
дити 
фізич-
ним 
особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Справедлива вар-
тість  забезпечення  
за простроченими, 
але не знеціненими  
кредитами: 

0 25 155 0 514 0 2 900 396 28 965 

1.1 
Нерухоме майно 
житлового 
призначення 

0 3 930 0 0 0 1 580 0 5 510 

1.2 
Інше нерухоме 
майно  0 8 035 0 0 0 0 0 8 035 

1.3 
Цінні папери 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Грошові депозити 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
Інше майно 
 

0 13 190 0 514 0 1 320 396 15 420 

2 

Справедлива вар-
тість  забезпечення  
за знеціненими  
кредитами, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі : 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 
Нерухоме майно 
житлового 
призначення 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Інше нерухоме 
майно  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 
Цінні папери 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Грошові депозити 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 
Інше майно 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж 
 

Таблиця 9.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 
1 Боргові цінні папери: 49991 65514 

1.1 Державні облігації 0 0 
1.2 Облігації місцевих позик 0 0 
1.3 Облігації підприємств 39918 31175 
1.4 Векселя 10073 34339 

2 
Акції підприємств та інші цінні 
папери з нефіксованим прибутком: 

89871 93214 

2.1 

Справедлива вартість яких 
визначена за даними 
оприлюднених котирувань 
цінних паперів на фондових 
біржах 

62 88586 

2.2 
Справедлива вартість яких 
визначена за розрахунковим 
методом 

0 0 

2.3 
За собівартістю (справедливу 
вартість яких достовірно 
визначити неможливо) 

89809 4628 

3 

Резерв під знецінення цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж 

(920) (846) 

4 
Усього цінних паперів на продаж 
за мінусом резервів 

138942 157882 

 
На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих та неотриманих доходів за 

борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж становить 2 297 тис.грн.
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Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на  
     продаж за звітний рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

Дер-
жавні 
облі-
гації 

Облі-
гації 
міс-
цевих 
позик 

Облі-
гації 
підпри-
ємств 

Век-
селя 

Усього 

1 Поточні та незнецінені: 0 0 0 0 0 

1.1 Державні установи та підприємства 0 0 0 0 0 

1.2 Органи місцевого самоврядування 0 0 0 0 0 

1.3 Великі підприємства 0 0 0 0 0 

1.4 Середні підприємства 0 0 0 0 0 

1.5 Малі підприємства 0 0 0 0 0 

Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за 
наявності рейтингів цих паперів: 

1.1 З рейтингом ААА 0 0 0 0 0 

1.2 З рейтингом від АА− до АА+ 0 0 0 0 0 

1.3 З рейтингом від А− до А+  0 0 0 0 0 

1.4 З рейтингом нижче А− 0 0 0 0 0 

1.5 Ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0 0 

2 
Боргові цінні папери, умови 
погашення яких були переглянуті у 
звітному році 

0 0 0 0 0 

3 Усього поточних та незнецінених 0 0 0 0 0 

4 Прострочені, але незнецінені: 0 0 0 0 0 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів 0 0 0 0 0 

4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 

4.3 
Із   затримкою   платежу    від   93   до  
183 днів 

0 0 0 0 0 

4.4 
Із  затримкою  платежу  від  184  до 
365 (366) днів 

0 0 0 0 0 

4.5 
Із  затримкою  платежу  більше  ніж 
366 (367) днів 

0 0 0 0 0 

5 
Знеціненні боргові цінні папери, які 
оцінені на індивідуальній основі: 

0 0 0 0 0 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів 0 0 0 0 0 

5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 

5.3 
Із   затримкою   платежу   від   93   до  
183 днів 

0 0 0 0 0 

5.4 
Із  затримкою  платежу  від  184  до 
365 (366) днів 

0 0 0 0 0 

5.5 
Із  затримкою  платежу  більше  ніж 
366 (367) днів 

0 0 0 0 0 

6 Інші боргові цінні папери 0 0 39918 10073 49991 

7 
Резерв під знецінення цінних паперів 
у портфелі банку на продаж 

0 0 0 0 0 

8 
Усього боргових цінних паперів у 
портфелі банку на продаж за мінусом 
резервів 

0 0 39918 10073 49991 
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Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку 
на продаж за попередній рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

Дер-
жавні 
облі-
гації 

Облі-
гації 
міс-
цевих 
позик 

Облі-
гації 
підпри-
ємств 

Век-
селя 

Усього 

1 Поточні та незнецінені: 0 0 0 0 0 

1.1 Державні установи та підприємства 0 0 0 0 0 

1.2 Органи місцевого самоврядування 0 0 0 0 0 

1.3 Великі підприємства 0 0 0 0 0 

1.4 Середні підприємства 0 0 0 0 0 

1.5 Малі підприємства 0 0 0 0 0 

Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за 
наявності рейтингів цих паперів: 

1.1 З рейтингом ААА 0 0 0 0 0 

1.2 З рейтингом від АА− до АА+ 0 0 0 0 0 

1.3 З рейтингом від А− до А+  0 0 0 0 0 

1.4 З рейтингом нижче А− 0 0 0 0 0 

1.5 Ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0 0 

2 
Боргові цінні папери, умови 
погашення яких були переглянуті у 
звітному році 

0 0 0 34339 34339 

3 Усього поточних та незнецінених 0 0 0 34339 34339 

4 Прострочені, але незнецінені: 0 0 0 0 0 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів 0 0 0 0 0 

4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 

4.3 
Із   затримкою   платежу    від   93   до  
183 днів 

0 0 0 0 0 

4.4 
Із  затримкою  платежу  від  184  до 
365 (366) днів 

0 0 0 0 0 

4.5 
Із  затримкою  платежу  більше  ніж 
366 (367) днів 

0 0 0 0 0 

5 
Знеціненні боргові цінні папери, які 
оцінені на індивідуальній основі: 

0 0 0 0 0 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів 0 0 0 0 0 

5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 

5.3 
Із   затримкою   платежу   від   93   до  
183 днів 

0 0 0 0 0 

5.4 
Із  затримкою  платежу  від  184  до 
365 (366) днів 

0 0 0 0 0 

5.5 
Із  затримкою  платежу  більше  ніж 
366 (367) днів 

0 0 0 0 0 

6 Інші боргові цінні папери 0 0 31175 0 31175 

7 
Резерв під знецінення цінних паперів 
у портфелі банку на продаж 

0 0 0 0 0 

8 
Усього боргових цінних паперів у 
портфелі банку на продаж за мінусом 
резервів 

0 0 31175 34339 65514 
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Таблиця 9.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 5 
1 Балансова вартість на 1 січня  158 728 198 341 
2 Результат (дооцінка/уцінка) 

від переоцінки до 
справедливої вартості 

 649 (573) 

3 Нараховані процентні доходи 28 15 859 7 303 
4 Проценти отримані  (20 126) (4 455) 
5 Придбання цінних паперів  222 105 78 798 
6 Реалізація цінних паперів  (236 664) (121 614) 
7 Придбання дочірніх 

компаній 
 0 0 

8 Переведення активів до 
групи вибуття 

 0 0 

9 Вибуття дочірніх компаній  0 0 
10 Переведення з (в) портфель 

до погашення) 
 0 0 

11 Курсові різниці за борговими 
цінними паперами 

 (689) 928 

12 Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності 

 0 0 

13 Балансова вартість на кінець 
дня 31 грудня 

 139 862 158 728 

 

Результат від переоцінки до справедливої вартості цінних паперів в портфелі банку 
на продаж відрізняється від даних примітки 27 на 3948 тис.грн. у зв’язку з тим, що у 
звітному періоді було списано суму переоцінки цінних паперів минулих років за рахунок 
фонду розвитку Банку у зв’язку зі зміною оцінки акцій у портфелі банку на продаж.  
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Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

(тис.грн.) 

Справедлива вартість 
Рядо
к Назва компанії Вид діяльності 

Країна 
реєстраці

ї звітний рік 
попередній 

рік 
1 2 3 4 5 6 

1 
ВАТ «Арабатська 
нафтогазова корпорація» 

Дослідження та розробки в галузі 
природничих та технічних наук 

Україна 8000 14500 

2 ВАТ «ВТ» 
Монтаж та установлення решти 
машин спеціального призначення 

Україна 10000 14500 

3 ВАТ «Екомобіль» 
Дослідження та розробки в галузі 
природничих та технічних наук 

Україна 14050 22500 

4 
ПНІФЗТ Діводор 
«Високоприбуткові 
інвестиції» 

Інші види фінансового 
посередництва 

Україна 54525 0 

5 ВАТ «Турбоатом» 
Виробництво (без ремонту) 
поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння та деталей до них 

Україна 1407 1825 

6 
ПІНВФЗТ «Будінвест-1» 
ТОВ «ФК «Інвеста» 

Інші види фінансового 
посередництва 

Україна 0 19723 

7 
ПІНВФЗТ «Венчурний 
проект» ТОВ «ФК «Інвеста» 

Інші види фінансового 
посередництва 

Україна 0 17300 

 Усього:   87982 90348 

 

 Цінних паперів,які були використані як застава або для операцій репо за станом на 
кінець дня 31 грудня звітного року, не має. 
                                                                                                              



 

 
 72 

Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи 
 

Таблиця 14.  Основні засоби та нематеріальні активи 
(тис.грн.) 

Ря
до
к 

Найменування 
статті 

Зе-
мель-
ні ді-
лян-
ки 

Бу-
дівлі, 
спо-
руди 
та 
пере-
дава-
льні 
при-
строї 

Ма-
ши-  
ни та 
об- 
лад-
нан-  
ня 

Тран-
спорт

-ні 
за-
соби 

Інст-
ру-
мен- 
ти, 
при-
лади, 
ін-  
вен- 
тар 

(меб-
лі) 

Ін- 
ші 
ос-
нов-
ні за-
со- 
би 

Ін- 
ші 
нео-
бо-
рот-
ні 
ма-
те- 
рі-
аль-
ні ак-
ти- 
ви 

Неза-
вер-
шені 
капі-
тальні 
вкла-
дення 
в ос-
новні 
засоби 
та 
нема-
тері-
альні 
активи 

Не-
ма-
те- 
рі-
аль-
ні ак-
ти- 
ви 

Гуд
віл 

Усьо-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

1 

Балансова 
вартість на 
початок 
попереднього 
року: 

3 69375 14913 4530 6509 1563 22693 18025 1567 0 139178 

1.
1 

Первісна 
(переоцінена) 
вартість 

3 101493 33782 11250 16742 2895 27310 18025 3171 0 214671 

1.
2 

Знос на початок 
попереднього 
року 

0 (32118) (18870) (6720) (10232) (1331) (4617) 0 (1605) 0 (75493) 

2 

Придбання, 
пов’язане з 
об’єднанням 
компаній 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Надходження 0 306 882 1567 700 112 4409 7903 485 0 16364 

4 

Поліпшення 
основних засобів 
та 
вдосконалення 
нематеріальних 
активів 

0 222 8055 0 46 0 82 0 0 0 8405 

5 Передавання 0 (62) (159) (122) (49) (21) (288) (5390) 0 0 (6091) 

6 
Переведення до 
активів групи 
вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Вибуття 0 (62) (159) (122) (49) (21) (288) (5390) 0 0 (6091) 

8 
Амортизаційні 
відрахування 

0 (1096) (3971) (900) (1248) (389) (865) 0 (774) 0 (9243) 

9 

Відображення 
величини втрат 
від зменшення 
корисності, 
визначених у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Відновлення 
корисності через 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ря
до
к 

Найменування 
статті 

Зе-
мель-
ні ді-
лян-
ки 

Бу-
дівлі, 
спо-
руди 
та 
пере-
дава-
льні 
при-
строї 

Ма-
ши-  
ни та 
об- 
лад-
нан-  
ня 

Тран-
спорт

-ні 
за-
соби 

Інст-
ру-
мен- 
ти, 
при-
лади, 
ін-  
вен- 
тар 

(меб-
лі) 

Ін- 
ші 
ос-
нов-
ні за-
со- 
би 

Ін- 
ші 
нео-
бо-
рот-
ні 
ма-
те- 
рі-
аль-
ні ак-
ти- 
ви 

Неза-
вер-
шені 
капі-
тальні 
вкла-
дення 
в ос-
новні 
засоби 
та 
нема-
тері-
альні 
активи 

Не-
ма-
те- 
рі-
аль-
ні ак-
ти- 
ви 

Гуд
віл 

Усьо-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

фінансові 
результати 

11 Переоцінка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11
.1 

Переоцінка 
первісної 
вартості 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11
.2 

Переоцінка 
зносу 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Вплив 
перерахунку у 
валюту подання 
звітності 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Інше 0 0 0 0 14 (20) 6 0 0 0 0 

14 

Балансова 
вартість на кі-
нець 
попереднього 
року (на початок 
звітного року): 

3 68745 19720 5075 5972 1245 26037 20538 1278 0 148613 

14
.1 

Первісна 
(переоцінена) 
вартість 

3 101942 41841 12547 16845 2902 31343 20538 3370 0 231331 

14
.2 

Знос на кінець 
попереднього 
року (на початок 
звітного року) 

0 (33197) (22121) (7472) (10873) (1657) (5306) 0 (2092) 0 (82718) 

15 

Придбання, 
пов’язане з 
об’єднанням 
компаній 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Надходження 0 549 1620 2569 2775 1519 1525 21060 480 0 32097 

17 

Поліпшення 
основних засобів 
та 
вдосконалення 
нематеріальних 
активів 

0 1467 952 9 192 2 677 0 57 0 3356 

18 Передавання 0 (160) (346) (4) (15) (156) 0 (7047) 0 0 (7728) 

19 
Переведення до 
активів групи 
вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Вибуття 0 (160) (346) (4) (15) (156) 0 (7047) 0 0 (7728) 

21 Амортизаційні 0 (1097) (4327) (986) (1395) (358) (941) 0 (867) 0 (9971) 
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Ря
до
к 

Найменування 
статті 

Зе-
мель-
ні ді-
лян-
ки 

Бу-
дівлі, 
спо-
руди 
та 
пере-
дава-
льні 
при-
строї 

Ма-
ши-  
ни та 
об- 
лад-
нан-  
ня 

Тран-
спорт

-ні 
за-
соби 

Інст-
ру-
мен- 
ти, 
при-
лади, 
ін-  
вен- 
тар 

(меб-
лі) 

Ін- 
ші 
ос-
нов-
ні за-
со- 
би 

Ін- 
ші 
нео-
бо-
рот-
ні 
ма-
те- 
рі-
аль-
ні ак-
ти- 
ви 

Неза-
вер-
шені 
капі-
тальні 
вкла-
дення 
в ос-
новні 
засоби 
та 
нема-
тері-
альні 
активи 

Не-
ма-
те- 
рі-
аль-
ні ак-
ти- 
ви 

Гуд
віл 

Усьо-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

відрахування 

22 

Відображення 
величини втрат 
від зменшення 
корисності через 
фінансові 
результати 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Відновлення 
корисності через 
фінансові 
результати 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Переоцінка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24
.1 

Переоцінка 
первісної 
вартості 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24
.2 

Переоцінка 
зносу 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 

Вплив 
перерахунку у 
валюту подання 
звітності 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Інше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

Балансова 
вартість на 
кінець звітного 
року 

3 69504 17619 6663 7529 2252 27298 34551 948 0 166367 

27
.1 

Первісна 
(переоцінена) 
вартість 

3 103810 42907 13891 19796 4346 33232 34551 3875 0 256411 

27
.2 

Знос на кінець 
звітного року 

0 (34306) (25288) (7228) (12267) (2094) (5934) 0 (2927) 0 (90044) 

 
вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені 
законодавством обмеження щодо володіння, користування та 
розпорядження;  - 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів та 
нематеріальних активів;  87 804 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не 
використовуються (консервація, реконструкція тощо);  42 

залишкова вартість основних засобів, вилучених з 
експлуатації на продаж;  0 
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первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих 
основних засобів; 24 522 

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження 
права власності; 0 

вартість створених нематеріальних активів; 0 

збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які 
виникають у результаті переоцінок, а також у результаті 
збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих 
безпосередньо у власному капіталі; 0 
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Примітка 15.  Інші фінансові активи 
 

Таблиця 15.1.  Інші фінансові активи 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
При-
мітка 

Звітний рік 
Попередній 

рік 
1 2 3 4 5 

1 
Дебіторська заборгованість за 
торговими операціями  

 0 0 

2 
Заборгованість за фінансовим 
лізингом (орендою) 

 82 225 

3 
Дебіторська заборгованість за 
операціями з кредитовими та 
дебетовими картками 

 2969 998 

4 
Розрахунки за конверсійними 
операціями 

 0 0 

5 

Переоцінка фінансових 
інструментів, що 
обліковуються за 
позабалансовими рахунками 

 0 0 

6 
Похідні фінансові активи, що 
призначені для обліку 
хеджування 

 0 0 

7 
Грошові кошти з обмеженим 
правом користування 

 75801 60889 

8 Інші  1385 2744 

9 Резерв під знецінення  (177) (159) 

10 
Усього інших фінансових 
активів за мінусом резервів  80060 64697 

 
 
Стаття “ Інші”    тис.грн 
Нестача по від. № 3 Львівської філії      12 
борг по з/пл за грудень 2010 року       6 
Нараховані доходи за РКО                 582 
Нараховані доходи від надання послуг інкасації     46 
Нараховані доходи від надання осн засобів в оперативний лізінг  11 
Нараховані доходи за операціями з ЦП      40 
Нараховані доходи за операціями ЄРЦ      119 
Прострочені нараховані доходи за операціями ЄРЦ    3 
Прострочені нараховані доходи від надання осн засобів в 
в оперативний лізінг         14 
Прострочені нараховані доходи за операціями з ЦП    82 
Прострочені нараховані доходи за РКО      65 
Виплати переказів за системами WU, Anelik, Privat Money, дорожнім чекам  
та ін.           405 
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Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 
звітний рік 

(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 

Дебіторська 
заборго-
ваність за 
торговими 
операціями 

Фінансо-
вий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгова-
ність за опе-
раціями з 

кредитовими 
та дебетови-
ми картками 

Конвер-
сійні 
операції 

Грошові 
кошти з 
обмеже-
ним пра-
вом кори-
стування 

Ін-
ші 

Усьо-
го 

1 
Залишок за станом 
на 1 січня  

0 (4) 0 0 (2) (153) (159) 

2 

(Збільшення)/ 
зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом року 

0 2 0 0 0 (20) (18) 

3 
Списання 
безнадійної 
заборгованості 

0 0 0 0 0 0 0 

4 
Переведення до 
активів групи 
вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 

5 
Вибуття дочірніх 
компаній 

0 0 0 0 0 0 0 

6 
Залишок    за   
станом на кінець     
дня  31 грудня 

0 (2) 0 0 (2) (173) (177) 

 
Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 

попередній рік 
(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 

Дебіторська 
заборго-
ваність за 
торговими 
операціями 

Фінансо-
вий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгова-
ність за опе-
раціями з 

кредитовими 
та дебетови-
ми картками 

Конвер-
сійні 
операції 

Грошові 
кошти з 
обмеже-
ним пра-
вом кори-
стування 

Ін-
ші 

Усьо-
го 

1 
Залишок за станом 
на 1 січня  

270 28 0 0 0 177 475 

2 

(Збільшення)/ 
зменшення резерву 
під знецінення 
протягом року 

(270) (24) 0 0 2 (20) (312) 

3 
Списання 
безнадійної 
заборгованості 

0 0 0 0 0 (4) (4) 

4 
Переведення до 
активів групи 
вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 

5 
Вибуття дочірніх 
компаній 

0 0 0 0 0 0 0 

6 
Залишок    за   
станом на кінець     
дня  31 грудня 

 4 0 0 2 153 159 
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Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської 
заборгованості за звітний рік 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Дебіторська 
заборго-
ваність за 
торговими 
операціями 

Фінансо-
вий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгова-
ність за опе-
раціями з 

кредитовими 
та дебетови-
ми картками 

Конвер-
сійні 
операції 

Грошов
і кошти 
з 

обмеже
-ним 
пра-вом 
кори-
стуванн
я 

Ін-ші Усьо-го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Поточна 
заборго-ваність 
та незнецінена: 

0 82 0 0 75801 405 76288 

1.1 

Великі клієнти з 
кредитною 
історією більше 
2 років 

0 82 0 0 75801 405 76288 

1.2 
Нові великі 
клієнти 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Середні 
компанії  

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Малі компанії 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Дебіторська 
заборгованість, 
умови якої 
протягом року 
були 
переглянуті 

0 0 0 0 0 0 0 

3 

Усього 
поточної 
дебіторської 
заборгованості 
та незнеціненої: 

0 82 0 0 75801 405 76288 

4 
Прострочена, 
але незнецінена: 

0 0 0 0 0 16 16 

4.1 
Із затримкою 
платежу до 31 
днів 

0 0 0 0 0 16 16 

4.2 
Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

4.4 

Із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 

4.5 

Із затримкою 
платежу більше 
ніж  366 (367) 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 

5 

Заборгованість 
знецінена на 
індивідуальній 
основі: 

0 0 0 0 0 146 146 
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5.1 
Із затримкою 
платежу до 31 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2 
Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів 

0 0 0 0 0 8 8 

5.3 
Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів 

0 0 0 0 0 13 13 

5.4 

Із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) 
днів 

0 0 0 0 0 6 6 

5.5 

Із затримкою 
платежу більше 
ніж  366 (367) 
днів 

0 0 0 0 0 119 119 

6 
Інша 
дебіторська 
заборгованість 

0 0 2969 0 0 818 3787 

7 
Резерв під 
знецінення 0 (2) 0 0 (2) (173) (177) 

8 

Усього іншої 
фінансової 
дебіторської 
заборгованості 

0 80 2969 0 75799 1212 80060 
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Таблиця 15.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 
попередній рік 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Дебіторська 
заборго-
ваність за 
торговими 
операціями 

Фінансо-
вий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгова-
ність за опе-
раціями з 

кредитовими 
та дебетови-
ми картками 

Конвер-
сійні 
операції 

Грошові 
кошти з 
обмеже-
ним пра-
вом 
кори-
стування 

Ін-
ші 

Усьо-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Поточна заборго-
ваність та 
незнецінена: 

0 225 998 0 60889 2579 64691 

1.1 
Великі клієнти з 
кредитною історією 
більше 2 років 

0 225 998 0 60889 2228 64340 

1.2 Нові великі клієнти 0 0 0 0 0 0 0 
1.3 Середні компанії  0 0 0 0 0 129 129 
1.4 Малі компанії 0 0 0 0 0 222 222 

2 

Дебіторська 
заборгованість, 
умови якої 
протягом року були 
переглянуті 

0 0 0 0 0 0 0 

3 

Усього поточної 
дебіторської 
заборгованості та 
незнеціненої: 

0 225 998 0 60889 2579 64691 

4 
Прострочена, але 
незнецінена: 

0 0 0 0 0 12 12 

4.1 
Із затримкою 
платежу до 31 днів 

0 0 0 0 0 12 12 

4.2 
Із затримкою 
платежу від 32 до 92 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

4.4 
Із затримкою 
платежу від 184 до 
365 (366) днів 

0 0 0 0 0 0 0 

4.5 
Із затримкою 
платежу більше ніж  
366 (367) днів 

0 0 0 0 0 0 0 

5 

Заборгованість 
знецінена на 
індивідуальній 
основі: 

0 0 0 0 0 153 153 

5.1 
Із затримкою 
платежу до 31 днів 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 
Із затримкою 
платежу від 32 до 92 
днів 

0 0 0 0 0 6 6 

5.3 
Із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 135 135 

5.4 
Із затримкою 
платежу від 184 до 

0 0 0 0 0 0 0 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Дебіторська 
заборго-
ваність за 
торговими 
операціями 

Фінансо-
вий 
лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 
заборгова-
ність за опе-
раціями з 

кредитовими 
та дебетови-
ми картками 

Конвер-
сійні 
операції 

Грошові 
кошти з 
обмеже-
ним пра-
вом 
кори-
стування 

Ін-
ші 

Усьо-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
365 (366) днів 

5.5 
Із затримкою 
платежу більше ніж  
366 (367) днів 

0 0 0 0 0 12 12 

6 
Інша дебіторська 
заборгованість 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Резерв під 
знецінення 0 (4) 0 0 (2) (153) (159) 

8 

Усього іншої 
фінансової 
дебіторської 
заборгованості 

0 221 998 0 60887 2591 64697 
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Таблиця 15.6. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом 
(орендою) та їх теперішньої вартості за звітний рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Менше 
ніж 1 рік 

Від 1 до 
5 років 

Більше ніж 
5 років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 

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

0 82 0 82 

2 
Майбутній фінансовий 
дохід 

0 (4) 0 (4) 

3 
Резерв під заборгованість 
за фінансовим лізингом 

0 (2) 0 (2) 

4 
Теперішня вартість 
мінімальних лізингових 
платежів 

0 76 0 76 

 
 
Таблиця 15.7. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом 

(орендою)  та їх теперішньої вартості за попередній рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Менше 
ніж 1 рік 

Від 1 до 
5 років 

Більше ніж 
5 років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 

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

0 225 0 225 

2 
Майбутній фінансовий 
дохід 

0 (34) 0 (34) 

3 
Резерв під заборгованість 
за фінансовим лізингом 

0 (4) 0 (4) 

4 
Теперішня вартість 
мінімальних лізингових 
платежів 

0 187 0 187 
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Примітка 16. Інші активи 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 
Дебіторська 
заборгованість з 
придбання активів 

 
880 571 

2 Передоплата за послуги  858 1926 
3 Дорогоцінні метали  1927 2795 

4 
Майно, що перейшло у 
власність банку як 
заставодержателя 

 
31668 0 

5 Інше  3948 4736 

6 Резерв  (30) (53) 

7 
Усього інших активів за 
мінусом резервів 

 
39251 9975 

 
Стаття " Інше" тис.грн 
Облік ювілейних монет (неплатіжних) 102 
Облік футлярів для монет 11 
Витрати майбутніх періодів за операціями з ювілейними  
монетами 484 
Витрати майбутніх періодів за операціями по МБК ЄБРР 199 
Витрати майбутніх періодів за операціями по EFSE 796  
Витрати майбутніх періодів за операціями з ВАТ «Собінбанк»     168 
Періодичні видання 52 
Послуги аудиту 70 
Інформаційно-консультаційні послуги 6 
Оренда приміщення                                                                              590 
Сервісне обслуговування  72 
Послуги зв'язку 13 
Рекламні послуги 9 
Сплата за комунальні послуги 20 
Утримання ОЗ та НА 1 
Відпускні та нарахування на них 263 
ПММ 331 
ТМЦ 637 
Держмито 18 
Дебіторська заборгованість за ПДВ 6 
Дебіт заборгованість  по розрахункам з ФСС                                   100 
 

 У 2010 році Банк набув прав власності на заставлене майно, з метою подальшого 
продажу і відобразив вищевказані операції в бухгалтерському обліку за справедливою 
вартістю, за рахунком 3409 "Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя". 
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  У подальшому Банк здійснює класифікацію необоротних активів, як утримуваних для 
продажу, якщо на дату прийняття рішення щодо визнання їх активами, що утримуються для 
продажу, виконуються такі умови: стан у якому вони перебувають, дає змогу здійснити 
негайний продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати 
класифікації, для чого складається план продажу активів (договірні наміри). 

Класифікація та відповідний облік необоротних активів, які утримуються для 
продажу може здійснюватися понад рік, якщо затримка викликана подіями чи обставинами, 
непідконтрольними Банку, та існує свідчення продовження виконання плану продажу 
активів (наприклад, наявність договору о намірах купівлі-продажу необоротного активу). 
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Примітка 18. Кошти банків 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 

1 
Кореспондентські рахунки та 
депозити овернайт інших банків 

631 0 

2 Депозити інших банків: 15000 15000 
2.1 Короткострокові 15000 15000 
2.2 Довгострокові 0 0 

3 
Договори продажу і зворотного 
викупу з іншими банками 

0 0 

4 Кредити, отримані: 531194 733461 
4.1 Короткострокові 178800 358355 
4.2 Довгострокові 352394 375106 

5 
Прострочені залучені кошти 
інших банків 

0 0 

6 Усього коштів інших банків 546825 748461 
 
 
 На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих та несплачених витрат за 
короткостроковими кредитами складає 5 тис.грн., за довгостроковими кредитами – 2 519 
тис.грн 
                
       



Примітка 19. Кошти клієнтів 
 

Таблиця 19.1. Кошти клієнтів 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 

1 
Державні та громадські 
організації: 

947 14 

1.1 Поточні рахунки 947 14 
1.2 Строкові кошти 0 0 
2 Інші юридичні особи 767012 590564 

2.1 Поточні рахунки 397725 257128 
2.2 Строкові кошти 369287 333436 
3 Фізичні особи: 1038497 799643 

3.1 Поточні рахунки 217344 125744 
3.2 Строкові кошти 821153 673899 
4 Усього коштів клієнтів 1806456 1390221 

 
 На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих та несплачених витрат за 
коштами клієнтів складає:  за коштами фізичних осіб – 24 748 тис.грн., за коштами 
юридичних осіб – 2 421 тис.грн. 

 
Таблиця 19.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис.грн.) 

Звітний рік Попередній рік Рядок Вид економічної 
діяльності сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Державне управління та 
діяльність громадських 
організацій 

947 0,05% 203 0,01% 

2 
Центральні та місцеві 
органи державного 
управління 

0 0 0 0 

3 Виробництво 325226 18,00% 253768 18,25% 
4 Нерухомість 19118 1,06% 8923 0,64% 
5 Торгівля 73913 4,09% 39352 2,83% 
6 Сільське господарство 137576 7,62% 107942 7,77% 
7 Кошти фізичних осіб 1038497 57,49% 799643 57,52% 
8 Інші 211179 11,69% 180390 12,98% 

9 Усього коштів клієнтів: 
1806456 

 
100% 

1390221 
 

100% 

Сума гарантійних залучених депозитів під операції  по акредитивам – 28 338,8 
тис.грн., гарантіям – 81 275,3 тис.грн. 
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Примітка 20. Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

Таблиця 20.1. Боргові цінні папери, емітовані банком 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 
рік 

1 2 3 4 
1 Векселі 0 0 
2 Єврооблігації 0 0 

3 
Облігації, випущені на внутрішньому 
ринку 

58909 66810 

4 Депозитні сертифікати 12055 12027 
5 Облігації 0 0 
6 Усього 70964 78837 

 

На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих та несплачених витрат за 
облігаціями, емітованими банком – 1 721 тис.грн., за депозитними сертифікатами – 55 
тис.грн.  

 Термін погашення облігацій, емітованих ПАТ «МЕГАБАНК»: 
• серія F на 100 млн. грн. – 04 лютого 2011 року. 

 
 

Таблиця 20.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих 
банком 

(тис.грн.) 

Звітний рік Попередній рік Рядок Найменування 
статті справедлива 

вартість 
балансова 
вартість 

справедлива 
вартість 

балансова 
вартість 

1 2 3 4 5 6 
1 Векселі 0 0 0 0 
2 Єврооблігації 0 0 0 0 

3 

Облігації, 
випущені на 
внутрішньому 
ринку 

58909 58909 66810 66810 

4 
Депозитні 
сертифікати 

12055 12055 12027 12027 

5 Облігації 0 0 0 0 
6 Усього 70964 70964 78837 78837 

 
За приведені звітні періоди справедлива вартість боргових цінних паперів, 
емітованих банком, дорівнює їх балансовій вартості. 
                



Примітка 21.  Інші залучені кошти 
 

Таблиця 21.1. Інші залучені кошти 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 
1 Консорціумні отримані кредити 0 0 

2 
Кредити, що отримані від 
міжнародних та інших 
фінансових організацій  

101950 57263 

3 
Зобов’язання з фінансового 
лізингу (оренди) 

0 0 

4 Інше 56 38 
5 Усього 102006 57301 

 
 На кінець дня 31 грудня 2010 року сума нарахованих та несплачених витрат за 
коштами, залученими від міжнародних фінансових організацій - 167 тис.грн., нарахованих 
витрат за іншими залученими коштами – 56 тис. грн. 
 
Стаття " Інше"          тис.грн. 
Інші нараховані витрати за іншими залученими коштами     56 
 
 



Примітка 22. Резерви за зобов’язаннями 
 

Таблиця 22.1. Резерви за зобов’язаннями за звітний рік 
(тис.грн.) 

Ря-
док 

Рух резервів При-
мітки 

Зобов’язання 
кредитного 
характеру 

Подат-
кові 
ризи-
ки 

Інші Усьо-го 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок на 1 січня   8 0 0 8 

2 
Збільшення/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом рок 

 
474 0 0 474 

3 
Списання безнадійної 
заборгованості 

 
0 0 0 0 

4 
Залишок на кінець дня 
31 грудня  

 
482 0 0 482 

 
 
 

Таблиця 22.2. Резерви за зобов’язаннями за попередній рік 
(тис.грн.) 

Ря-
док 

Рух резервів При-
мітки 

Зобов’язання 
кредитного 
характеру 

Подат-
кові 
ризи-
ки 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок на 1 січня   446 0 0 446 

2 
Збільшення/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом рок 

 
(438) 0 0 (438) 

3 
Списання безнадійної 
заборгованості 

 
0 0 0 0 

4 
Залишок на кінець дня 
31 грудня  

 
8 0 0 8 

 
 
 
                     
 
 
 
 
      



 
 

 

90 

Примітка 23.  Інші фінансові зобов’язання 
 

Таблиця 23.1. Інші фінансові зобов’язання 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 
1 Кредиторська заборгованість  12548 13631 

2 Дивіденди до сплати   0 0 

3 
Кредиторська заборгованість 
за дебетовими та 
кредитовими картками 

 
2811 1109 

4 
Розрахунки за 
конверсійними операціями 

 
0 0 

5 

Переоцінка фінансових 
інструментів, що 
обліковуються за 
позабалансовими рахунками 

 

0 0 

6 
Резерви під зобов’язання 
кредитного характеру 

 
0 0 

7 
Інші нараховані 
зобов’язання 

 
1688 4493 

8 
Усього інших фінансових 
зобов’язань 

 
17047 19233 

 
Стаття “I нші нараховані зобов`язання”                       тис.грн. 
Кошти фізичних осіб для погашення заборгованості за кредитами               -  629 
Кредиторська заборгованість за договорами купівлі-продажу цінних паперів - 1008  
Кредиторська заборгованість за наданими клієнтам гарантіями                 - 51 
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Примітка 24.  Інші зобов’язання 
 

Таблиця 24.1. Інші зобов’язання 
                                                                                                                          (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 

Кредиторська заборгованість за 
податками та обов’язковими 
платежами, крім податку на 
прибуток 

 

152 1379 

2 
Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з працівниками 
банку 

 
1505 1442 

3 
Кредиторська заборгованість з 
придбання активів 

 
0 0 

4 Доходи майбутніх періодів   167 68 
5 Інші  1046 0 
6 Усього  2870 2889 

 
Стаття “I нші нараховані зобов`язання”             тис.грн. 
Кредиторська заборгованість за зборами до ФГВФО     - 1046 
 
 
 

Примітка 25. Субординований борг 
 
              (тис.грн.) 

Залучені на умовах 
субординованого боргу 

кошти 

Станом на кінець дня 31 
грудня 2010 року р. 

Станом на 01.01.2010 р. 

Загальна сума залучених 
коштів 

314 185 229 521 

Сума, яка включається до 
капіталу банку 

221 723 170 146 

  
 Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року загальна сума коштів, залучених на умовах 
субординованого боргу, складає 314 185,20 тс.грн. Сума, яка включається до регулятивного 
капіталу – 221 722,7 тис.грн., що становить 70,6% від його загального обсягу. 
 Протягом звітного року було залучено коштів в сумі 78 944,8 тис.грн. 
 Сума нарахованих та несплачених витрат за субординованим боргом на кінець дня 31 
грудня 2010 року становить 6 574 тис.грн. 
 Основною метою залучення коштів на умовах субординованого боргу є підвищення 
рівня капіталізації Банку. Строки повернення субординованого боргу припадають на період 
з 2011 по 2017 роки згідно з умовами договорів. 

. 
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Примітка 26. Статутний капітал 
(тис.грн.) 

Ря-
док 

Найменування статті 

Кіль-
кість 
акцій в 
обігу 
(тис. 
шт.) 

Прос-
ті 
акції 

Емі-
сійні 
різ-
ниці 

Приві-
лейо-
вані 
акції 

Влас-ні 
акції 
(част-
ки, паї), 
що 

викуп-
лені в 
акці-
онерів 
(учас-
ників) 

Диві-
денди, 
що 
спря-
мовані 
на 
збіль-
шення 
ста-
тутно-
го капі-
талу 

Усьо- 
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Залишок на 1 січня 
попереднього року 

200000 200000 138 0 0 0 200138 

2 
Внески за акціями 
(паями, частками) 
нового випуску 

300000 300000 0 0 0 0 300000 

3 
Власні акції (частки, 
паї), що викуплені в 
акціонерів (учасників)  

0 0 0 0 0 0 0 

4 
Продаж раніше 
викуплених власних 
акцій 

0 0 0 0 0 0 0 

5 
Анульовані раніше 
викуплені власні акції 

0 0 0 0 0 0 0 

6 
Дивіденди, що 
капіталізовані 

0 0 0 0 0 0 0 

7 

Залишок  на  кінець  
дня 31 грудня 
попереднього року    
(залишок     на    1 
січня звітного року) 

500000 500000 138 0 0 0 500138 

8 
Внески за акціями 
(паями, частками) 
нового випуску 

0 0 0 0 0 0 0 

9 
Власні акції (частки, 
паї), що викуплені в 
акціонерів (учасників)  

0 0 0 0 0 0 0 

10 
Продаж раніше 
викуплених власних 
акцій 

0 0 0 0 0 0 0 

11 
Анульовані раніше 
викуплені власні акції 

0 0 0 0 0 0 0 

12 
Дивіденди, що 
капіталізовані 

0 0 0 0 0 0 0 

13 
Залишок на кінець дня 
31 грудня звітного 
року 

500000 500000 138 0 0 0 500138 
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Станом на 31 грудня 2010 року всі акції ПАТ «МЕГАБАНК» були зареєстровані, 
випущені та повністю сплачені. 

Кількість випущених та сплачених акцій ПАТ «МЕГАБАНК» - 500 000 000 штук. 
Банк випускає лише прості іменні акції. 
Всі прості іменні акції мають номінальну вартість 1,00 гривня за акцію (на 31 

грудня 2009 року – 1,00 гривня за акцію), рівні права і один голос при голосуванні, крім 
випадків проведення кумулятивного голосування у випадках, передбачених Законом 
України «Про акціонерні товариства» (№ 514-VI від 17.09.2008 року). 

Акції, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу, банк не 
має. 

 
 
                     



 

 
 

 
Примітка 27.  Резервні та інші фонди банку 

(тис.грн.) 

Фонд переоцінки 
довгострокові активи, призначені для 
продажу, та активи групи вибуття 

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

групи вибуття 

Ряд
ок 

Найменування 
статті 

цінні 
папери в 
портфелі 
банку на 
продаж 

основні 
засоби 
та 

немате-
ріальні 
активи 

інвес-
тиції в 
асоці-
йовані 
ком-
панії 

опера-
ції 

хеджу-
вання 

цінні 
папери в 
портфелі 
банку на 
продаж 

основні 
засоби 
та 

немате-
ріальні 
активи 

інвес-
тиції в 
асоці-
йовані 
ком-
панії 

опера-
ції 

хеджу-
вання 

Нако-
пичені 
курсові 
різниці 

Інші Усього 
резервних 
та інших 
фондів 
банку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Залишки на 1 січня 
попереднього року  

    (3370) 36086    78254 110970 

2 Переоцінка            

3 
Реалізований фонд 
переоцінки 

    (573)      (573) 

4 Курсові різниці            

5 
Вплив податку на 
прибуток 

           

6 

Рух коштів 
загальних резервів 
та фондів банку, що 
створені за рахунок 
прибутку 

         21910 21910 

7 

Залишок на кінець   
дня 31 грудня 
попереднього року 
(залишок на 1 січня 
звітного року) 

    (3943) 36086    100164 132307 

8 Переоцінка     4597      4597 

9 Реалізований фонд            



 

 
 

 
Фонд переоцінки 

довгострокові активи, призначені для 
продажу, та активи групи вибуття 

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

групи вибуття 

Ряд
ок 

Найменування 
статті 

цінні 
папери в 
портфелі 
банку на 
продаж 

основні 
засоби 
та 

немате-
ріальні 
активи 

інвес-
тиції в 
асоці-
йовані 
ком-
панії 

опера-
ції 

хеджу-
вання 

цінні 
папери в 
портфелі 
банку на 
продаж 

основні 
засоби 
та 

немате-
ріальні 
активи 

інвес-
тиції в 
асоці-
йовані 
ком-
панії 

опера-
ції 

хеджу-
вання 

Нако-
пичені 
курсові 
різниці 

Інші Усього 
резервних 
та інших 
фондів 
банку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

переоцінки 
10 Курсові різниці            

11 
Вплив податку на 
прибуток 

           

12 

Рух коштів 
загальних резервів 
та фондів банку, що 
створені за рахунок 
прибутку 

         (2367)* (2367) 

13 

Збільшення/ 
зменшення вартості 
фінансових 
інвестицій у зв’язку 
із збільшенням/ 
зменшенням 
власного капіталу 
об’єкта 
інвестування 

           

14 
Залишок на кінець 
дня 31 грудня 
звітного року 

    654 36086    97797 134537 
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  Переоцінка основних засобів першої групи, яка обліковується на балансовому  
рахунку 5100,  збільшує власний капітал на суму 36 086 тис.грн. 
 Переоцінка цінних паперів в портфелі банку на продаж відображається  на 
балансовому рахунку 5102 та збільшує  власний  капітал на суму 654 тис. грн.. 
 * Сума у рядку «Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за 
рахунок прибутку» складається з: 
 - суми перерозподілу прибутку минулих років до резервного фодну Банку – 143 
тис.грн.; 
 - суми перерозподілу прибутку минулих років до фонду розвитку матеріально-
технічної бази банку –(2 727) грн; 

- сума списаної переоцінки цінних паперів минулих років за рахунок фонду розвитку 
Банку  у зв’язку зі зміною оцінки акцій у портфелі банку на продаж – (5 237) тис.грн.   
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Примітка 28.  Процентні доходи та витрати 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 

 Процентні доходи за:  
1 Кредитами та заборгованістю клієнтів 342697 347453 

2 
Борговими цінними паперами в портфелі 
банку на продаж 

6734 
 

7303 

3 
Цінними паперами в портфелі банку до 
погашення 

0 0 

4 Коштами в інших банках 1943 4090 
5 Торговими борговими цінними паперами 0 0 

6 

Іншими борговими цінними паперами, що 
обліковуються за справедливою вартістю 
з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

0 0 

7 
Дебіторською заборгованістю за угодами 
репо – торгові цінні папери 

9772 9426 

8 
Кореспондентськими рахунками в інших 
банках 

177 102 

9 Депозитами овернайт в інших банках 15 44 

10 
Процентними доходами за знеціненими 
фінансовими активами 

0 0 

11 Грошовими коштами та їх еквівалентами 805 126 

12 
Заборгованістю з фінансового лізингу 
(оренди) 

30 54 

13 Іншим 0 0 
14 Усього процентних доходів 362173 368598 
 Процентні витрати за:   

15 Строковими коштами юридичних осіб (47444) (47292) 

16 
Борговими цінними паперами, що 
емітовані банком 

(12634) (13241) 

17 Іншими залученими коштами (36443) (11995) 
18 Строковими коштами фізичних осіб (104929) (122487) 
19 Строковими коштами інших банків (54225) (80166) 
20 Депозитами овернайт інших банків 0 0 
21 Поточними рахунками (14364) (8590) 
22 Кореспондентськими рахунками 0 0 

23 
Зобов’язаннями з фінансового лізингу 
(оренди) 

0 0 

24 Іншим 0 0 
25 Усього процентних витрат (270039) (283771) 
26 Чистий процентний дохід/(витрати) 92134 84827 
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Примітка 29. Комісійні доходи та витрати 
                                                                                                                            (тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній 

рік 
1 2 3 4 

 Комісійні доходи  

1 

Комісійні доходи за фінансовими інстру-
ментами, які не обліковуються за спра-
ведливою вартістю з визнанням результа-ту 
переоцінки у фінансових результатах: 

112689 90351 

1.1 Розрахункові операції 31799 21288 
1.2 Касове обслуговування 24856 35556 
1.3 Інкасація 0 0 
1.4 Операції з цінними паперами 785 895 
1.5 Операції довірчого управління 0 0 
1.6 Гарантії надані (примітка 22) 2301 2591 
1.7 Інші 52948 30021 

2 

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

0 
 

0 
 

3 Усього комісійних доходів 112689 90351 
 Комісійні витрати   

4 

Комісійні витрати за фінансовими 
інструментами, які не обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах: 

(10930) (6212) 

4.1 Розрахункові операції (1582) (2420) 
4.2 Касове обслуговування (9348) (2936) 
4.3 Інкасація 0 0 
4.4 Операції з цінними паперами 0 (1) 
4.5 Інші 0 (855) 

5 

Комісійні витрати за фінансовими 
інструментами, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах: 

0 0 

6 Усього комісійних витрат (10930) (6212) 
7 Чистий комісійний дохід/витрати 101759 84139 

 
 Стаття   «Інші комісійні доходи»:              тис.грн. 
Продаж дорожніх чеків, перевірка купюр              -7 
Доходи за агентськими угодами зі страхування          -289  
Надання довідок                             -4 
Інші валютні операції            -304 
Обробка інших платежів населення      -52344 
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Примітка 30. Інші операційні доходи 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний рік Попередній 
рік 

1 2 3 4 5 
1 Дивіденди  500 804 

2 
Дохід від надання в оренду інвестиційної 
нерухомості 

 
0 0 

3 Дохід від суборенди  895 162 
4 Негативний гудвіл, визнаний як дохід  0 0 

5 
Дохід від вибуття основних засобів та 
нематеріальних активів 

 
496 (73) 

6 
Дохід від вибуття інвестиційної 
нерухомості 

 
0 0 

7 Роялті  0 0 
8 Інші  4338 4386 
9 Усього операційних доходів  6229 5279 

 
Стаття   “Інші”:                     тис.грн. 
Консультаційні послуги                    -93 
Штрафи, пені                   -2683 
Користування депозитними сейфами, збирання-доставка  
коштів, продаж ювілейних монет, векселів              -1017 
Клієнт-банк, реєстрація заставного майна, експлуатаційні  
витрати за оренду приміщень                          - 545 
 
 Протягом звітного періоду ПАТ «МЕГАБАНК» не отримував дохід від оренди 
об'єктів інвестиційної нерухомості, а також  не має прямих операційних витрат, що виникли 
від інвестиційної нерухомості.  
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Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті При-
мітки 

Звітний 
рік 

Попередн
ій рік 

1 2 3 4 5 
1 Витрати на утримання персоналу  75165 64607 
2 Амортизація основних засобів 14 9104 8469 

3 
Зменшення корисності основних засобів 
та нематеріальних активів 

 
0 0 

4 
Відновлення корисності основних 
засобів і нематеріальних активів 

 
0 0 

5 
Збиток від зменшення корисності 
гудвілу 

 
0 0 

6 
Амортизація програмного забезпечення 
та інших нематеріальних активів 

14 867 774 

7 

Витрати на утримання основних засобів 
та нематеріальних активів,      
телекомунікаційні та інші 
експлуатаційні  послуги 

 

17117 15053 

8 Витрати на оперативний лізинг (оренду)  16086 15212 

9 
Інші витрати, пов’язані з основними 
засобами 

 
0 0 

10 Професійні послуги  394 27 
11 Витрати на маркетинг та рекламу  3441 3113 
12 Витрати на охорону  6865 5356 

13 
Сплата інших податків та обов’язкових 
платежів, крім податку на прибуток 

 
6064 8423 

14 
Зменшення корисності довгострокових 
активів, утримуваних для продажу, (чи 
груп вибуття)  

 
0 (172) 

15 Інші  35785 31639 

16 
Усього адміністративних та інших 
операційних витрат 

 
170888 

152501 
 

 

Стаття  “Інші”:         тис.грн. 
Витрати на інкасацію та перевезення цінностей       -  973 
Витрати за отриманими консультаційними послугами    -  706 
Штрафи, пені, що сплачені банком      -  33 
Операційні витрати банку (страхування ризиків, обробка квитанцій, 
баз даних та ін.)          -  16251 
Витрати на комунальні послуги       -  3733 
Господарські витрати        -  5013 
Витрати на відрядження        -  1032 
Спонсорство та доброчинність        -  154  
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Інші банківські витрати (страхування майна, членські внески та ін.)   -  7873 
Відрахування в резерв під дебіторську  заборгованість       -17 
 
 На протязі звітного періоду ПАТ «МЕГАБАНК» не отримував дохід від оренди 
об'єктів інвестиційної нерухомості, а також  не має прямих операційних витрат, що виникли 
від інвестиційної нерухомості.  
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Примітка 32. Витрати на податок на прибуток 
 

Таблиця 32.1. Витрати на сплату податку на прибуток 
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1 2 3 4 
1 Поточний податок на прибуток  (416) (3125) 
2 Відстрочений податок на прибуток  (51) (201) 
3 Усього  (467) (3326) 

 
 
 

Таблиця 32.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового 
прибутку (збитку)   

    
   (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 
рік  

1  2  3  4  
1 Прибуток до оподаткування   2493  4907 

2 
Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 
оподаткування  

623 1227 

 Коригування облікового прибутку (збитку)  0 0 

3 

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з 
метою розрахунку податкового прибутку, але 
визнаються в бухгалтерському обліку: 

- комісія за невикористані кредитні кошти 
(Ексімбанк,ЕБРР,МФК) 

- зарплата та матеріальна допомога  та 
нарахування на неї за рахунок прибутку  

- витрати на утримання легкового транспорту ( 
ПММ, лізинг)  

- резерви за банківськими операціями 
(стандартні операції та інше)  

- штрафи,пені 
- інше (операції з філіями)   

18294 
 
 
 

2212 
 

647 
 

2093 
 

548 
33 

12761 

23101 
 
 
 

1428 
 

927 
 

1745 
 

10659 
7 

8335 

4 

Витрати, які включаються до суми валових витрат з 
метою розрахунку податкового прибутку, але не 
визнаються в бухгалтерському обліку : 

- поліпшення (ремонт) ОЗ (10% від вартості ОЗ та   
списання ОЗ )  

- відпускні майбутніх періодів та нарахування на 
них   

- суми виплат відсотків за облігаціями, 
емітованими банком; 

- виплата комісійної винагороди за наданим 
банку  кредитами ЄБРР, MFC, EFSE, KFW  

- інше 

(17505) 
 
 
 

(3568) 
(255) 

(12861) 
 

(796) 
(25) 

(18734) 
 
 
 

(1362) 
(146) 

(13591) 
 

(3595) 
(40) 
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Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 
рік  

1  2  3  4  

5 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але не визнаються (не належать) до 
облікового прибутку (збитку) : 

- доходи по пов’язаних особах    
- доходи майбутніх періодів  РКО та інше   

(передплата) 
- доходи від продажу ОФ  
- податок утриманий з доходу банку за 
відсотками на коррахунках в банках РФ  

250 
 
 

29 
 

207 
3 
 

11 

105 
 
 

29 
 

61 
8 
 

7 

6 

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку : 

- дивіденди 
- доходи РКО та інше (раніше враховані) 
- позитивний результат від продажу ОФ  
- інше (операції з філіями) 

(1066) 
 

(500) 
(13) 

(480) 
(73) 

(871) 
 

(804) 
(21) 
(30) 
(16) 

7 
Амортизаційні відрахування за даними фінансового 
обліку  

9971 9243 

8 Амортизація для цілей оподаткування  (10151) (10946) 

9 
Інші суми, які не є доходами та витратами, але 
включаються до бази оподаткування (виправлення 
помилок тощо)  

0 0 

10 Сума податку на прибуток (збиток)  416 3125 
 

Таблиця 32.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених 
податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за звітний рік 

(тис.грн.) 

Рядок Перелік 
відстрочених 
податкових 
активів та 
відстрочених 
податкових 
зобов’язань 

Залишок 
на 1 
січня 
звітного  
року 

Об’єднання 
компаній 

Переведення 
до довго-
строкових 
активів, 

утримуваних 
для продажу 

Визнані у 
фінансових 
результатах 

Визнані 
у 

власному 
капіталі 

Залишок 
на 

кінець 
дня 31 
грудня 
звітного 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Чистий 
відстрочений 
податковий 
актив/ 
(зобов’язання) 

(11281) 0 0 (51) 0 (11332) 

2 

Визнаний  
відстрочений 
податковий 
актив 

0 0 0 0 0 0 

3 

Визнане 
відстрочене 
податкове 
зобов’язання 

11281 0 0 51 0 11332 
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Таблиця 32.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених 

податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за попередній рік 
(тис.грн.) 

Рядок Перелік 
відстрочених 
податкових 
активів та 
відстрочених 
податкових 
зобов’язань 

Залишок 
на 1 
січня 
звітного  
року 

Об’єднання 
компаній 

Переведення 
до довго-
строкових 
активів, 

утримуваних 
для продажу 

Визнані у 
фінансових 
результатах 

Визнані 
у 

власному 
капіталі 

Залишок 
на 

кінець 
дня 31 
грудня 
звітного 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Чистий 
відстрочений 
податковий 
актив/ 
(зобов’язання) 

(11080) 0 0 (201) 0 (11281) 

2 

Визнаний  
відстрочений 
податковий 
актив 

0 0 0 0 0 0 

3 

Визнане 
відстрочене 
податкове 
зобов’язання 

11080 0 0 201 0 11281 
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Примітка 34. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану 
акцію 

 
Таблиця 34.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та 

привілейовану акцію. 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній 
рік 

1 2 3 4 5 

1 

Прибуток/(збиток), що належить 
акціонерам – власникам простих акцій 
банку 

 2026 1581 

2 

Прибуток/(збиток), що належить 
акціонерам – власникам 
привілейованих акцій банку  0 0 

3 Прибуток/(збиток) за рік  2026 1581 

4 
Середньорічна кількість простих 
акцій в обігу (тис. шт.) 

26 500000 333562 

5 
Середньорічна кількість 
привілейованих акцій в обігу (тис. 
шт.) 

26 0 0 

6 
Чистий прибуток/(збиток) на просту 
акцію   0,00 0,00 

7 

Скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію  0,00 0,00 

8 
Чистий прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію   0 0 

9 

Скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію  0 0 

 
Банк випускає тільки прості іменні акції. 
Сума прибутку на одну просту акцію була розрахована шляхом поділу чистого 

прибутку, що належить акціонерам Банку, на середньозважену кількість простих акцій в 
обігу протягом року. 

Банк не має простих акцій, що можуть призвести до зменшення прибутку на акцію. 
Таким чином, скоригований прибуток на акцію дорівнює базисному прибутку на акцію. 
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Додаток 14 
до Інструкції про порядок  складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України 

 
 

Примітки до фінансового звіту 
 

Примітка 36.  Звітні сегменти 
 

Основою для визначення сегментів є внутрішня організаційна та управлінська 
структура банку, а також  внутрішня система управлінської звітності. Ризики та 
прибутковість банку головним чином залежать від різних банківських продуктів та послуг. 

 Банк виділяє наступні основні сегменти діяльності: корпоративний бізнес, 
роздрібний бізнес, інвестиційна банківська діяльність, інші види діяльності. 

 Критерії, за якими визнано звітні сегменти:  
дохід за сегментом становить 10 % або більше від загального доходу (включаючи 

банківську діяльність у межах сегмента);  
фінансовий результат сегменту (прибуток або збиток) становить не менше ніж 10 % 

більшої з двох абсолютних величин – загальної суми прибутку або загальної суми збитку 
всіх сегментів;  

активи становлять 10 % або більше від загальних активів.  
Зовнішній дохід всіх визначених звітних сегментів становить не менше ніж 75% 

загального доходу банку. 
 В основі визначення результатів діяльності сегменту покладено принцип повного та 

економічно обґрунтованого розподілу усіх доходів та витрат.    
Прямі доходи та витрати – це доходи та витрати, які обліковуються по принципу 

безпосередньої належності до даного сегмент. Такі доходи та витрати формуються в момент 
їх відображення в обліку. 

Непрямі витрати – це загальнобанківські витрати, розподіл яких здійснюється на 
підставі визначених Банком правил і умовних припущень.  

Змін облікової політики сегментів не було.  
Банк не здійснює діяльність за межами України. 
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Таблиця 36.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в 
розрізі контрагентів сегмента за звітний рік 

(тис.грн.) 

Найменування звітних сегментів 

Рядок 
Найменування 

статті 

послуги 
корпора-
тивним 
клієнтам 

послуги 
фізич-
ним 
особам 

інвести-
ційна бан-
ківська 
діяльність 

інші 
опера-
ції 

Вилучення Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доходи від 
зовнішніх 
контрагентів 

321 399 85 483 15 021 70 987 0 492 890 

2 
Доходи від 
інших сегментів 

0 0 0 0 0 0 

3 Усього доходів  321 399 85 483 15 021 70 987 0 492 890 
 
Таблиця 36.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів 

за звітний рік 
(тис.грн.) 

Найменування звітних сегментів 

Рядок Найменування статті 

послуги 
корпора-
тивним 
клієнтам 

послу- 
ги фі-
зичним 
особам 

інвес-
тиційна 
банків-
ська 
діяль-
ність 

інші 
опе-
рації 

Ви-
лу-
чен-
ня 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процентні доходи 275 675 76 824 6 733 2 941 0 362 173 
2 Комісійні доходи 42 803 7 030 828 62 028 0 112 689 
3 Інші операційні доходи 2 921 1 629 7 460 6 018 0 18 028 
4 Усього доходів 321 399 85 483 15 021 70 987 0 492 890 
5 Процентні витрати (76 556) (116 161) (12 634) (64 688) 0 (270 039) 
6 Комісійні витрати (10 930) 0 0 0 0 (10 930) 
7 Інші операційні витрати (12 665) 0 (161) 0 0 (12 826) 
8 Усього витрат (100 151) (116 161) (12 795) (64 688) 0 (293 795) 
9 Результат сегмента 221 248 (30 678) 2 226 6 299 0 199 095 
10 Нерозподілені доходи 0 0 0 0 0 0 
11 Нерозподілені витрати 0 0 0 (196 602) 0 (196 602) 

12 

Частка у фінансовому 
результаті асоційованої 
компанії після 
оподаткування 

0 0 0 0 0 0 

13 
Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

0 0 0 2 493 0 2 493 

14 
Витрати за податком на 
прибуток 

   467  0 467 

15 Прибуток/(збиток)    2 026 0 2 026 
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Таблиця 36.3.  Активи  та  зобов'язання  звітних сегментів за звітний рік  
 

(тис.грн.) 

Найменування звітних сегментів 

Ря-
док 

Найменування статті 
послуги 
корпора-
тивним 
клієнтам 

послу-
ги фі-
зичним 
особам 

інвес-
тиційна 
банків-
ська 
діяль-
ність 

інші 
опе-
рації 

Ви
лу-
че-
ння 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Довгострокові активи, 
утримувані для 
продажу (чи груп 
вибуття) 

0 0 0 0 0 0 

2 Інші активи сегментів 2041330 552926 138942 775867 0 3509065 

3 
Усього активів 
сегментів 

2041330 552926 138942 775867 0 3509065 

4 
Інвестиції в 
асоційовані компанії 

0 0 0 0 0 0 

5 
Поточні та відстрочені 
податкові активи 

0 0 0 23 0 23 

6 
Інші нерозподілені 
активи 

0 0 0 0 0 0 

7 Усього активів 2041330 552926 138942 775890 0 3509088 

8 

Зобов’язання, що 
безпосередньо 
пов’язані з 
довгостроковими 
активами, 
утримуваними для 
продажу (чи груп 
вибуття) 

0 0 0 0 0 0 

09 
Інші зобов’язання 
сегментів 

1228880 1038497 70964 522494 0 2860835 

10 
Усього зобов’язань 
сегментів 

1228880 1038497 70964 522494 0 2860835 

11 
Поточні та відстрочені 
податкові 
зобов’язання 

0 0 0 11552 0 11552 

12 
Інші нерозподілені 
зобов’язання 

0 0 0 0 0 0 

13 Усього зобов’язань 1228880 1038497 70964 534046 0 2872387 
 Інші сегментні статті 0 0 0 0 0 0 

14 Капітальні інвестиції 0 0 0 34551 0 34551 

15 
Амортизаційні 
відрахування 

0 0 0 9971 0 9971 

16 
Зменшення 
корисності, що 

0 0 0 0 0 0 
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Найменування звітних сегментів 

Ря-
док 

Найменування статті 
послуги 
корпора-
тивним 
клієнтам 

послу-
ги фі-
зичним 
особам 

інвес-
тиційна 
банків-
ська 
діяль-
ність 

інші 
опе-
рації 

Ви
лу-
че-
ння 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
відображається у 
фінансових 
результатах 

17 

Зменшення 
корисності, що 
визнається 
безпосередньо у складі 
власного капіталу 

0 0 0 0 0 0 

18 

Відновлення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 

19 
Інші негрошові 
доходи/(витрати) 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Таблиця 36.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в 

розрізі контрагентів сегмента за попередній рік 
(тис.грн.) 

Найменування звітних сегментів 

Рядок Найменування статті 

послуги 
корпора-
тивним 
клієнтам 

послуги 
фізич-
ним 
особам 

інвести
-ційна 
бан-
ківська 
діяльні
сть 

 Ви-
лу-
чен
ня 

Усього 
послуги 
корпо-
ра-

тивним 
клієн-
там 

1 2 3 4 5 1 2 3 

1 
Доходи від зовнішніх 
контрагентів 

276 359 119 966 21 119 56 920  474 364 

2 
Доходи від інших 
сегментів 

0 0 0 0 0 0 

3 Усього доходів  276 359 119 966 21 119 56 920  474 364 
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Таблиця 36.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 
попередній рік 

(тис.грн.) 

Найменування звітних сегментів 

Рядок Найменування статті 
послуги 
корпора-
тивним 
клієнтам 

послу-
ги фі-
зичним 
особам 

інвес-
тиційна 
банків-
ська 
діяль-
ність 

інші 
опе-
рації 

Ви
лу-
чен
ня 

Усь-
ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процентні доходи 246 544 100 963 16 729 4 362  368 598 
2 Комісійні доходи 29 075 9 366 895  51 015  90 351 
3 Інші операційні доходи 740 9 636 3 495 1 543  15 415 
4 Усього доходів 276 359 119 966 21 119 56 920  474 364 
5 Процентні витрати (70 859) (129 787)    (13 241) (69 883)   (283 770) 
6 Комісійні витрати (5 985) 0 (1) (226)  (6 212) 
7 Інші операційні витрати (14 565) 0 (220)   (14 785) 
8 Усього витрат (91 409) (129 787)  (13 462) (70 109)   (304 767) 
9 Результат сегмента 184 950 (9 821) 7 657 (13 189)   169 597 
10 Нерозподілені доходи 0 0 0 0 0 0 
11 Нерозподілені витрати 0 0 0 (164 690) 0 (164 690) 

12 

Частка у фінансовому 
результаті асоційованої 
компанії після 
оподаткування 

0 0 0 0 0 0 

13 
Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

0 0 0  0 4 907 

14 
Витрати за податком на 
прибуток 

     (3 326) 

15 Прибуток/(збиток)      1 581 
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Таблиця 36.6. Активи та зобов’язання звітних сегментів за попередній рік 
 

(тис.грн.) 
Найменування звітних сегментів 

Ря-
док 

Найменування статті 
послуги 
корпора-
тивним 
клієнтам 

послу- 
ги фі-
зичним 
особам 

інвес-
тиційна 
банків-
ська 
діяль-
ність 

інші 
опе-
рації 

Ви
лу-
чен
ня 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Довгострокові активи, 
утримувані для 
продажу (чи груп 
вибуття) 

0 0 0 0 0 0 

2 Інші активи сегментів 1655982 659897 157882 698224 0 3171985 

3 
Усього активів 
сегментів 

1655982 659897 157882 698224 0 3171985 

4 
Інвестиції в 
асоційовані компанії 

0 0 0 0 0 0 

5 
Поточні та 
відстрочені податкові 
активи 

0 0 0 23 0 23 

6 
Інші нерозподілені 
активи 

0 0 0 0 0 0 

7 Усього активів 1655982 659897 157882 698247 0 3172008 

8 

Зобов’язання, що 
безпосередньо 
пов’язані з 
довгостроковими 
активами, 
утримуваними для 
продажу (чи груп 
вибуття) 

0 0 0 0 0 0 

09 
Інші зобов’язання 
сегментів 

1022947 799643 78836 625045 0 2526471 

10 
Усього зобов’язань 
сегментів 

1022947 799643 78836 625045 0 2526471 

11 
Поточні та 
відстрочені податкові 
зобов’язання 

0 0 0 11511 0 11511 

12 
Інші нерозподілені 
зобов’язання 

0 0 0 0 0 0 

13 Усього зобов’язань 1022947 799643 78836 636556 0 2537982 

 Інші сегментні статті 0 0 0 0 0 0 

14 Капітальні інвестиції 0 0 0 20538 0 20538 

15 
Амортизаційні 
відрахування 

0 0 0 9243 0 9243 
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16 

Зменшення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 

17 

Зменшення 
корисності, що 
визнається 
безпосередньо у 
складі власного 
капіталу 

0 0 0 0 0 0 

18 

Відновлення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 

19 
Інші негрошові 
доходи/(витрати) 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 



Таблиця 36.7.  Інформація  за  географічними  сегментами   за  
звітний рік  

 
Рядок Найменування 

статті 
Україна Європа США Країни 

колишнього 
СРСР 

Інші 
країни 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Довгострокові 
активи, 
утримувані для 
продажу (чи 
групп вибуття) 

0 
 

0 0 0 0 0 

2 
Інші активи 
сегментів 

3509088 0 0 0 0 3509088 

3 
Усього активів 
сегментів 

3509088 0 0 0 0 3509088 

4 
Зовнішні доходи 
звітних 
сегментів 

492890 0 0 0 0 492890 

5 
Капітальні 
інвестиції 

34551 0 0 0 0 34551 

6 

Зобов'язання 
кредитного 
характеру 
(примітка 39) 

168276 0 0 0 0 168276 

 

Таблиця 36.8  Інформація  за  географічними  сегментами   за  
попередній рік 

 
Рядок Найменування 

статті 
Україна Європа США Країни 

колишнього 
СРСР 

Інші 
країни 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Довгострокові 
активи, 
утримувані для 
продажу (чи 
групп вибуття) 

0 0 0 0 0 0 

2 
Інші активи 
сегментів 

3172008 0 0 0 0 3172008 

3 
Усього активів 
сегментів 

3172008 0 0 0 0 3172008 

4 
Зовнішні доходи 
звітних 
сегментів 

474364 0 0 0 0 474364 

5 
Капітальні 
інвестиції 

20538 0 0 0 0 20538 

6 

Зобов'язання 
кредитного 
характеру 
(примітка 39) 

41159 0 0 0 0 41159 
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Примітка 37. Управління фінансовими ризиками 
 
Основною метою управління ризиками є мінімізація втрат Банку, збереження 

капіталу та активів при одночасному забезпеченні максимально ефективної роботи на 
основі визначення, підтримки та контролю за прийнятним для Банку рівнем ризику. 
Реалізація даної мети є необхідною умовою для збереження стійкого фінансового стану 
Банку, захисту інтересів його клієнтів і акціонерів. 

Для реалізації даної мети Банк забезпечує вирішення наступних завдань: 
1. Своєчасна та повна ідентифікація всіх видів ризиків, що впливає на діяльність 

Банку або яки можуть здійснити на нього такий вплив в перспективі.  
2. Своєчасна, повна і комплексна оцінка всіх видів ризику, що впливають на 

діяльність Банку або можуть чинити на нього такий вплив в перспективі з урахуванням їх 
взаємозв'язку. За наявності можливостей Банк повинен оцінити ризики кількісно, при 
неможливості застосовувати якісну оцінку.  

3. Постійний моніторинг і контроль ризиків, що впливають на діяльність Банку або 
можуть чинити на нього такий вплив у перспективі. 

4. Оптимізація фінансових результатів діяльності Банку з урахуванням факторів 
"прибутковість-ризик" (за критерієм мінімізації всіх видів ризиків, з якими стикається 
Банк). 

5. Оцінка ефективності діяльності Банку в цілому, його підрозділів, а також 
окремих продуктів / послуг з урахуванням притаманних їм ризиків. 

6. Забезпечення виконання нормативних вимог до Системи управління ризиками та 
розмірів ризиків, встановлених регулюючими органами. 

Банк дотримується у практичній діяльності наступних основних принципів 
організації системи управління ризиками: 

1. Інтеграція Системи управління ризиками в банківську діяльність.  
Система управління ризиками охоплює організацію цілком, тобто є невід'ємною 

частиною всіх видів діяльності Банку, процедур і процесів, що дозволяє оцінити 
взаємозв'язок між різними видами ризиків і їх спільний вплив на Банк і врахувати його 
при прийнятті всіх стратегічних і тактичних рішень. 

2. Консолідоване управління ризиками.  
Всі процеси ідентифікації, аналізу, оптимізації рівня ризику, контролю і 

моніторингу проводяться консолідовано для всіх учасників банківської групи, у разі 
наявності таких учасників крім Банку. 

3. Безперервність управління ризиками.  
Всі матеріально значущі ризики, які можуть негативно впливати на досягнення 

Банком своїх цілей, ідентифікуються та оцінюються, контролюються і управляються на 
безперервній основі. 

4. Незалежність Системи управління ризиками.  
Функції ризик-менеджменту пов'язані з ідентифікацією та виміром ризиків 

централізовані в окремому підрозділі (Головному управлінні ризик-менеджменту, далі - 
ГУРМ), організаційно незалежному від підрозділів, діяльність яких несе дані ризики. 
Система розподілу повноважень передбачає також незалежність підрозділів, що 
здійснюють контроль ризику, від підрозділів, ризики яких ними контролюються. 

5. Відповідальність за ризик.  
Підрозділи, наділені повноваженнями на проведення операцій, пов'язаних з 

ризиком, несуть відповідальність за ефективне використання цих повноважень. 
6. Регулярність моніторингу та вдосконалення Системи управління ризиками.  
Банк здійснює постійний моніторинг і розвиток Системи управління ризиками на 

предмет її відповідності: 
• стратегії розвитку Банку; 
• законодавству; 
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• змін в умовах ведення бізнесу.  
7. Кваліфікована оцінка (вимірювання) ризику.  
Регулярна оцінка ризиків проводиться якісними, а де це можливо, і кількісними 

методами. Вона дає керівництву Банку уявлення про кількість, фактори і природу ризиків, 
що виникають, і дозволяє приймати рішення і розподіляти ресурси на основі найбільш 
повної і всебічної інформації. Результати оцінки ризиків своєчасно і в повному обсязі 
відображаються в Системі управлінської інформації. 

8. Незалежна експертиза.  
З метою забезпечення об'єктивного підходу до оцінки якості системи управління 

ризиками, проводиться її перевірки за допомогою незалежних експертів. Такими 
експертами можуть виступати представники державних регулюючих органів, 
саморегульованих професійних організацій, аудиторські компанії, рейтингові агентства, а 
також інші суб'єкти, що володіють достатніми ресурсами, кваліфікацією і досвідом, щоб 
визначити ефективність механізмів оцінки та управління ризиками і дати необхідні 
рекомендації щодо її вдосконалення. 

Кредитний ризик. 
Кредитний ризик - ризик виникнення втрат внаслідок невиконання, несвоєчасного 

або неповного виконання боржником фінансових зобов'язань перед Банком відповідно до 
умов договору.  

Головною метою управління кредитними ризиками є забезпечення оптимального 
співвідношення доходності та ризику по кредитним операціям з урахуванням обмежень на 
ризик, що установлені Національним банком України і внутрішніми документами Банка, 
що складені з урахуванням вимог міжнародних організацій, що є контрагентами банку на 
фінансових ринках, і найкращих світових практик. 

Управління кредитним ризиком здійснюється відповідно до Політики про 
управління кредитними ризиками у ПАТ “МЕГАБАНК”. 

Управління кредитними ризиками складається: 
– з ідентифікації кредитних ризиків;  
– з кількісної оцінки прийнятих ризиків; 
– визначення основних способів управління кредитним ризиком; 
– із здійснення моніторингу прийнятого кредитного ризику й способів мінімізації 
ризику, які використовуються у Банку. 

Основною метою ідентифікації ризиків є створення умов для можливості їх 
подальшого вимірювання та мінімізації. 

У Банку застосовуються наступні методи ідентифікації: 
– первинна ідентифікація (ризик-аудит позичальників, забезпечення, кредитних 
продуктів); 

– регулярна ідентифікація (актуалізація наявних даних за ризиками, у т.ч. 
кредитного портфелю в цілому). 

Оцінка кредитного ризику передбачає оцінку вірогідності настання подій та 
обставин, які призводять до кредитних збитків, та визначення розміру потенційних 
збитків.  

Для оцінки кредитних ризиків банк застосовує модифікацію підходу оцінки 
кредитного ризику на основі внутрішніх рейтингів, рекомендованого Базельським 
комітетом з банківського нагляду (Базель II). Розрахунок і оцінка кредитного ризику в 
цілому по Банку і його розподіл в розрізі напрямів діяльності здійснюється Головним 
управлінням ризик-менеджменту на постійній основі та щомісячно надається Керівництву 
Банку.  

Основними методами управління кредитним ризиком є диверсифікація, створення 
резервів для покриття можливих збитків, лімітування, використання ризикової надбавки 
до процентної ставки, збільшення обсягу заставного майна та/або залучення до операції 
додаткового гаранту/ів, страхування ризиків. 
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Управління кредитним ризиком здійснюється на рівнях окремого кредитного 
продукту та кредитного портфеля банку в цілому. 

Метою моніторингу кредитного ризику є постійний контроль за виконанням  
підрозділами прийнятих Банком способів мінімізації ризику.  

При проведенні міжбанківських операцій Банк щомісячно здійснює аналіз 
фінансового стану банків-контрагентів на основі якого розробляються пропозиції щодо 
встановлення лімітів на здійснення міжбанківських операцій з кожним банком-
контрагентом.  

На протязі звітного періоду Банк дотримувався нормативів кредитного ризику. 
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 рокур. значення нормативів кредитного ризику 
наступні: 

– максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента склав 17,09%; 
– норматив великих кредитних ризиків – 100,76%; 
– норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 
одному інсайдеру – 2,02%; 

– норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам – 5,01%. 

Ринковий ризик. 
Ринковий ризик - ризик виникнення втрат внаслідок несприятливої зміни ринкової 

вартості фінансових інструментів, курсів іноземних валют та/або дорогоцінних металів та 
інших активів Банку, що мають ринкову вартість. 

Основною метою управління ринковим ризиком є мінімізація негативного впливу 
коливань курсів валют та незбалансованості активів та зобов’язань в іноземних валютах,  
коливань ринкових процентних ставок та інших ринкових факторів на ефективність 
діяльності Банку, забезпечення стабільності та прибутковості. 

Цей ризик випливає з маркетмейкерства, ділінгу, прийняття позицій з боргових та 
пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів (деривативів). 

Комітет з управління активами і пасивами здійснює управління ринковими 
ризиками, а саме:    

• моніторинг та управління активами та пасивами Банку у відповідності до  
коротко-, середньо- та довгострокових бізнес-планів Банку; 

• визначення політики та інструкцій управління ліквідністю та фондами 
Банку, а також їх супроводження; 

• визначення політик управління ринковими ризиками Банку, зокрема 
процентними, валютними та ціновими ризиками, а також їх супроводження; 

• регулювання діяльності Головного управління казначейських операцій; 
• моніторинг результатів за вищевказаними цілями. 

Управління ринковим ризиком банк здійснює в розрізі ризиків, класифікованих, як 
ринкові згідно з Політиками щодо цих видів ризиків: 

– валютний ризик; 
– процентний ризик; 
– ціновий ризик. 
Валютний ризик. 
Валютний ризик - ризик виникнення втрат Банку у зв'язку з несприятливим рухом 

курсів валют, що впливають як на доходи Банку, так і на вартість активів, зобов'язань і 
позабалансових інструментів. 

Основною метою управління валютним ризиком є мінімізація негативного впливу 
коливань курсів валют та незбалансованості активів та зобов’язань в іноземних валютах 
на ефективність діяльності Банку, забезпечення стабільності та прибутковості. 

Банк здійснює постійне управління валютним ризиком з урахуванням обсягів, 
строковості та валюти активів і пасивів шляхом формування оптимальної структури 
активів та зобов’язань з точки зору їх ліквідності та дохідності. 
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Управління валютним ризиком здійснюється відповідно до Політики управління 
валютним ризиком у ПАТ “МЕГАБАНК”. 

Оцінка валютного ризику проводиться з метою прийняття управлінських рішень, 
спрямованих на максимізацію прибутку від валютних операцій Банку за умови мінімізації 
ризиків. Оцінка валютного ризику проводиться методом щоденного аналізу розміру 
відкритої валютної позиції банку, впливу змін валютних курсів на акціонерний капітал, 
прогнозування майбутніх грошових потоків та валютних розривів, стрес-тестування. 
Також, проводиться постійний аналіз дотримання Банком нормативів відкритої валютної 
позиції, встановлених Національним банком України.  

Загальне управління валютною позицією здійснює Комітет з управління активами і 
пасивами (КУАП) на підставі проведеного аналізу. З метою мінімізації впливу валютного 
ризику КУАП встановлює і, за необхідністю, переглядає внутрішні ліміти ВВП. Ліміти 
обмежують обсяг ризику, пов’язаного зі зміною курсів валют, що Банк готовий нести, і 
визначаються для кожної валюти окремо. 

 
 
 
 

Таблиця 37.1. Аналіз валютного ризику 
(тис. грн.) 

На звітну дату звітного року На звітну дату попереднього року 

Рядок 
Найме-
нування 
валюти 

моне-
тарні 
ак- 
тиви 

моне-
тарні 
зобо-
в’я-
зання 

По-
хід-
ні фі-
нан-
со- 
ві ін-
стру-
мен-
ти 

чиста 
пози-
ція 

мо- 
не- 

тарні ак-
тиви 

мо- 
не-
тарні 
зобо-
в’я-
зання 

похід-
ні фі-
нансо-
ві ін-
стру-
менти 

чиста 
пози-
ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Долари 
США 

1 252 186 1 254 363 0 (2 177) 1 022 077 1 026 121 0 (4 044) 

2 Євро 242 931 244 071 0 (1 140) 149 698 149 663 0 35 

3 
Фунти 
стерлінгів 

1 0 0 1 47 0 0 47 

4 Інші 7 705 7 545 0 160 14 180 12 114 0 2 066 

5 Усього 1 502 823 1 505 979 0 (3 156) 1 186 002 1 187 898 0 (1 896) 
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Таблиця 37.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті 

можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші 
змінні характеристики залишаються фіксованими 

(тис. грн.) 

На звітну дату звітного 
року 

На звітну дату 
попереднього року 

Ря-
док 

Найменування статті вплив на 
прибуток/(з
биток) 

вплив на 
власний 
капітал 

вплив на 
прибуток/(з
биток) 

вплив на 
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 
Зміцнення долара США на 
5% 

(109) (109) (202) (202) 

2 
Послаблення долара США 
на 5% 

109 109 202 202 

3 Зміцнення євро на 5% (57) (57) 2 2 

4 Послаблення євро на 5% 57 57 (2) (2) 

5 
Зміцнення фунта стерлінгів 
на 5% 

0 0 2 2 

6 
Послаблення фунта 
стерлінгів на 5% 

(0) (0) (2) (2) 

7 Зміцнення  інших валют 8 8 103 103 

8 Послаблення інших валют (8) (8) (103) (103) 

 
Таблиця 37.3. 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 

 

Середньозважений 
валютний курс звітного 

року 

Середньозважений 
валютний курс 

попереднього року 
Рядок Найменування статті 

вплив на 
прибуток/(з
биток) 

вплив на 
власний 
капітал 

вплив на 
прибуток/(з
биток) 

вплив на 
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 
Зміцнення долара США 
на 5% 

(108) (108) (197) (197) 

2 
Послаблення долара 
США на 5% 

108 108 197 197 

3 Зміцнення євро на 5% (57) (57) 2 2 

4 Послаблення євро на 5% 57 57 (2) (2) 

5 
Зміцнення фунта 
стерлінгів на 5% 

0 0 2 2 

6 
Послаблення фунта 
стерлінгів на 5% 

(0) (0) (2) (2) 

7 Зміцнення  інших валют 6 6 94 94 

8 
Послаблення інших 
валют 

(6) (6) (94) (94) 
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Відсотковий ризик. 
Відсотковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень або 

капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик 
впливає як на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, зобов’язань 
та позабалансових інструментів.  

Основною метою управління процентним ризиком в Банку є мінімізація 
негативного впливу коливань ринкових процентних ставок на рентабельність роботи 
Банку та забезпечення стабільності та прибутковості роботи Банку. 

Банк здійснює постійне управління процентним ризиком з урахуванням обсягів, 
строковості та валюти активів і пасивів, ступеня чутливості до зміни процентної ставки; 
формування оптимальної структури активів та зобов’язань з точки зору їх дохідності та 
вартості з метою отримання необхідного прибутку. 

Управління процентним ризиком здійснюється відповідно до Політики управління 
процентним ризиком у ПАТ “МЕГАБАНК”. 

Оцінка процентного ризику здійснюється методами аналізу розривів у строках 
погашення активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки, стрес-тестування та 
розрахунку показників ефективності роботи банку. Прогнозування зміни рівня 
процентних ставок на ринку здійснюється шляхом моніторингу індикаторів грошово-
кредитного, валютного та фондового індексів (рівень інфляції, ставка рефінансування, 
тенденції курсу національної валюти). 

З метою мінімізації впливу процентного ризику КУАП встановлює і щомісяця 
переглядає внутрішні ліміти максимального процентного ризику. Ліміти обмежують обсяг 
ризику, пов’язаного зі зміною процентних ставок, що Банк готовий нести. Ліміти 
визначаються окремо для інструментів фіксованого доходу ринку капіталу (облігацій), для 
розриву кредитів/депозитів та рівня загального процентного ризику банку. 
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Таблиця 37.4. Загальний аналіз відсоткового ризику 
(тис.грн.) 

(тис.грн.) 

Рядо
к 

Найменування 
статті 

На 
вимогу 
і менше 
1 міс. 

Від 1 до 
6 міс. 

Від 6 
до 

12 міс. 

Більше  
року 

Безвід-
соткові 

Усього 

1 2 3 4 5  6 7 8 
  Попередній рік             

1 
Усього фінансових 
активів 427 684 741 770 692 685 1 020 572 130 709 3 013 420 

2 
Усього фінансових 
зобов'язань 666 115 579 112 350 285 875 140 64 441 2 535 093 

3 

Чистий розрив за 
процентними 
ставками на кінець 
дня 31 грудня 
попереднього року (238 431) 162 658  342 400 145 432  66 268  478 327  

  Звітний рік             

4 
Усього фінансових 
активів 502 043 800 640 696 751 1 142 457 161 579 3 303 470 

5 
Усього фінансових 
зобов'язань 886 762 664 678 316 079 934 651 67 347 2 869 517 

6 

Чистий розрив за 
процентними 
ставками на кінець 
дня 31 грудня 
звітного року (384 719) 135 962  380 672  207 806  94 232  433 953  

 
Аналіз чутливості Банку до відсоткового ризику проводиться з метою розрахунку 

впливу змін процентних ставок на майбутні надходження банку. З цією метою активи та 
пасиви Банку розбиваються на дві групи: активи/пасиви, чутливі до зміни процентної 
ставки; активи/пасиви, нечутливі до зміни процентної ставки (активи/пасиви з фіксованою 
процентною ставкою). Розподіл відбувається на основі історичних даних банку. 
Розрахунок проводиться за чутливими до зміни процентної ставки активами/пасивами з 
врахуванням прогнозу фактичного надходження коштів у розрізі окремих договорів. 
Порядок розрахунку розривів активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки 
представлено нижче: 
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GAP процентної ставки станом на кінець дня 31 грудня 2010 року р.  

тис.грн. 

Стаття 1-30 днів 
31- 90 
днів 

91-365 
днів 

більш 365 
днів 

Без строку Всього 

Фіксовані активи 252 907 33 918 199 241 489 643   975 709 
Чутливі активи 391 545 410 404 802 083 547 359   2 151 391 
Процентні активи 644 452 444 322 1 001 324 1 037 002   3 127 100 
Не процентні активи         381 988 381 988 
Всього активи  644 452 444 322 1 001 324 1 037 002 381 988 3 509 088 
Фіксовані зобов'язання 429 496 202 082 524 895 106 370   1 262 843 
Чутливі зобов'язання 500 358 113 303 102 881 822 784   1 539 326 
Процентні зобов'язання 929 854 315 385 627 776 929 154   2 802 169 
Непроцентні 
зобов’язання та капітал 

        706 919 706 919 

Всього зобов’язання та 
капітал 

929 854 315 385 627 776 929 154 706 919 3 509 088 

Дискретний GAP (108 813) 297 101 699 202 (275 425)     
Кумулятивний GAP (108 813) 188 288 887 490 612 065     
Доход(збиток) при зміні 
ставки на 200 бп 

(2 176) 3 766 17 750 12 241     

 
Наведений аналіз розривів процентної ставки в розрізі строків до погашення 

показує, що за платними активами та пасивами банку, чутливим до зміни процентних 
ставок, спостерігається позитивний кумулятивний ГЕП, тому при збільшенні процентних 
ставок на 200 базисних пункти, банк має можливість отримати дохід рівний                      
12 241 тис.грн., а при зниженні, відповідно, недоотримати доходів на цю ж суму. 
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Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 

(%) 

Звітний рік Попередній рік 
Рядок 

Найменування 
статті гривня долари 

США євро інші гривня долари 
США євро інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Активи                 

1 Грошові кошти та 
їх еквіваленти      1,26   

2 Торгові боргові 
цінні папери            

3 

Інші боргові цінні 
папери, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах                 

4 Кошти в інших 
банках 14,88 1,64 0,10  20,00 3,17   

5 
Кредити та 
заборгованість 
клієнтів 

14,99 11,08 12,20  15,33 12,52 13,14  

6 
Боргові цінні 
папери у портфелі 
банку на продаж 

    0,90    

7 

Боргові цінні 
папери у портфелі 
банку до погашення 
 

                

8 Інші активи 2,19 1,63 0,58   1,54   

9 

Переведення до 
довгострокових 
активів, що 
утримуються для 
продажу 

                

  Зобов'язання             
10 Кошти банків 9,22 5,04 1,00  16,64 5,51 0,50  
11 Кошти клієнтів:                 

11.1 Поточні рахунки 1,34 1,71 3,99  4,21 0,41 0,46  
11.2 Строкові кошти 16,24 7,83 6,61 0,89 19,00 11,42 9,88 3,44 

12 
Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком 

16,27    17,91    

13 Інші залучені 
кошти  6,76 3,38    4,09  

14 Інші зобов'язання         

15 Субординований 
борг 10,79 9,50   10,88 9,55   
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Звітний рік Попередній рік 
Рядок 

Найменування 
статті гривня долари 

США євро інші гривня долари 
США євро інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 

Зобов'язання, що 
пов'язані з 
довгостроковими 
активами, що 
утримуються для 
продажу (чи 
групами вибуття) 

              

 
Переважно за всіма активами нараховується фіксована процентна ставка, існує 

лише декілька кредитних договорів, за якими діє плаваюча процентна ставка. 
За зобов`язаннями плаваюча процентна ставка використовується при залученні 

кредитних коштів від міжнародних та інших фінансових організацій. 
Інший ціновий ризик. 
Ціновий ризик - ризик виникнення втрат Банку у зв'язку з несприятливим рухом 

цін фінансових інструментів та товарів, що впливають як на доходи Банку, так і на 
вартість активів, зобов'язань і позабалансових інструментів. 

Ідентифікація, оцінка і контроль різних видів цінового ризику, пов'язаного з 
цінними паперами, похідними фінансовими інструментами, активами у фізичній формі 
(наприклад - заставленої нерухомості, автомобілів, тощо) регулюється внутрішніми 
положеннями Банку з управління ризиками, зокрема «Положенням про здійснення 
заставних операцій в ПАТ «МЕГАБАНК».  

При цьому ризики по заставленим Банку активам ідентифікуються та оцінюються 
як ринкові, але для цілей управління кредитними ризиками.  

На даний час інший ціновий ризик не створює загрози діяльності Банку через 
незначний обсяг операцій з цінними паперами, які вільно обертаються на ринку. Ризик 
понесення збитків від короткотермінових коливань ринкової ціни цінних паперів, 
емітованих банком, практично, відсутній. 

Географічний ризик. 
В системі управління ризиками Банку визначається регіональний ризик, як ризик 

виникнення втрат від діяльності Банку на території регіону, або з контрагентами (і / або 
об'єктами ризику), розташованими на території даного регіону внаслідок несприятливої 
зміни його соціально-економічного, політичного становища. 

Регіональний ризик оцінюється на рівні країни (ризик країни) і окремих 
територіальних одиниць, на які ділиться країна. 

Ідентифікація, оцінка і контроль кредитних, юридичних і ринкових ризиків 
проводиться з урахуванням специфіки регіональних ризиків. 

Методом управління регіональним ризиком є встановлення лімітів концентрації за 
регіональною ознакою. 
 

Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та 
зобов’язань за звітний рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші 
країни 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
 Активи     
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 165 394 156 760 4 831 326 985 
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2 Торгові цінні папери     
3 Інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

    

4 Кошти в інших банках 135 832 27 452  163 284 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 2 594 176   2 594 176 
6 Цінні папери в портфелі банку на 

продаж 
138 930 12  138 942 

7 Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 

    

8 Інші фінансові активи 14 634 28 339 37 110 80 083 
9 Усього фінансових активів 3 048 966 212 563 41 941 3 303 470 
10 Нефінансові активи 204 455 995 168 205 618 
11 Усього активів 3 253 421 213 558 42 109 3 509 088 
 Зобов’язання         
12 Кошти банків 281 386 265 439  546 825 
13  Кошти клієнтів 1 803 939 1 648 869 1 806 456 
14 Боргові цінні папери, емітовані банком 55 533  15 431 70 964 
15 Інші залучені кошти 52 922 49 084  102 006 
16 Інші фінансові зобов’язання 29 081   29 081 
17 Субординований борг 97 691 216 494  314 185 
18 Усього фінансових зобов’язань 2 320 552 532 665 16 300 2 869 517 
19 Нефінансові зобов’язання 2 870   2 870 
20 Усього зобов’язань 2 323 422 532 665 16 300 2 872 387 
21 Чиста балансова позиція 929 999 -319 107 25 809 636 701 
22 Зобов’язання кредитного характеру 157 438   157 438 

 
Таблиця 37.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та 

зобов’язань за попередній рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші 
країни 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
 Активи     
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 162 967 177 989 9 106 350 062 
2 Торгові цінні папери       0 
3 Інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

      0 

4 Кошти в інших банках 83 677 41 338  125 015 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 2 315 741   2 315 741 
6 Цінні папери в портфелі банку на 

продаж 
157 870 12  157 882 

7 Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 

       

8 Інші фінансові активи 10 563  54 157 64 720 
9 Усього фінансових активів 2 730 818 219 339 63 263 3 013 420 
10 Нефінансові активи 158 149 439  158 588 
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Рядок Найменування статті Україна ОЕСР Інші 
країни 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
11 Усього активів 2 888 967 219 778 63 263 3 172 008 
 Зобов’язання         
12 Кошти банків 444 678 303 783  748 461 
13  Кошти клієнтів 1 388 006 1 830 385 1 390 221 
14 Боргові цінні папери, емітовані банком 78 837   78 837 
15 Інші залучені кошти 57 301   57 301 
16 Інші фінансові зобов’язання 30 752   30 752 
17 Субординований борг 97 896 131 625  229 521 
18 Усього фінансових зобов’язань 2 097 470 437 238 385 2 535 093 
19 Нефінансові зобов’язання 2 889   2 889 
20 Усього зобов’язань 2 100 359 437 238 385 2 537 982 
21 Чиста балансова позиція 788 608 (217 460) 62 878 634 026 
22 Зобов’язання кредитного характеру 13 405   13 405 

 
Концентрація географічного ризику незначна, протягом звітного року за активними 

операціями концентрація зменшилася, за пасивними операціями - має тенденцію до 
зростання, що пов’язано з залученням довгострокових коштів міжнародних фінансових 
організацій, в тому числі на умовах субординованого боргу. 

 
 

Концентрація інших ризиків. 
 
Банк особливу увагу приділяє управлінню операційним, юридичним та 

репутаційним ризиками, вплив яких на результати діяльності в умовах кризових явищ в 
економіці значно зріс. 

Операційний ризик – це потенційний ризик для існування банку, що виникає 
через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або 
неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору 
керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи цих 
технологій. 

Головною метою управління операційними ризиками є мінімізація втрат Банку та 
збереження його капіталу й активів та одночасного забезпечення максимально ефективної 
роботи на основі визначення, підтримки та контролю за прийнятним для Банку рівнем 
операційного ризику.  

Оцінка операційного ризику передбачає оцінку вірогідності настання подій та 
обставин, які призводять до операційних збитків, та визначення розміру потенційних 
збитків. Для оцінки операційних ризиків банк застосовує один основний і кілька 
додаткових методів оцінки. Основним методом, що застосовується у Банку для оцінки 
операційного ризику, є модифікація стандартизованого методу розрахунку операційного 
ризику, рекомендованого Базельським комітетом з банківського нагляду (Базель II). 
Додатковими методами оцінки операційного ризику є: 

- статистичний аналіз розподілу фактичних збитків, з подальшим прогнозом 
потенційних операційних збитків шляхом екстраполяції даних, які характеризують 
ризикові випадки, що відбулися; 

- бально-ваговий метод (метод оціночних карт). При застосуванні цього методу на 
основі експертного аналізу вибираються показники, що є інформативними для цілей 
управління операційним ризиком і визначається їхня відносна значимість (вагові 
коефіцієнти). Далі обрані показники зводяться до таблиць (оціночні карти) і оцінюються з 
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використанням різних шкал. Отримані результати обробляються з урахуванням вагових 
коефіцієнтів і зіставляються у розрізі напрямів діяльності кредитної організації, окремих 
видів банківських операцій та інших операцій. Оцінка операційного ризику, отримана у 
такій спосіб, може зіставлятися з ціною заходів щодо його мінімізації. 

Основним методом мінімізації операційного ризику, контрольованого на рівні 
Банку, є розробка організаційної структури, внутрішніх правил і процедур здійснення 
банківських операцій таким чином, щоб виключити (мінімізувати) можливість 
виникнення факторів операційного ризику. При цьому особлива увага звертається на 
дотримання принципів розділення повноважень, порядку затвердження (узгодження) та 
підзвітності при проведенні банківських операцій. 

Управління операційним ризиком здійснюється у відповідності з Політикою 
управління операційним ризиком у ПАТ “МЕГАБАНК”. 

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, 
який виникає через несприятливе сприйняття іміджу банку клієнтами, контрагентами, 
акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку 
встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати 
відносини, які є. Ризик репутації може привести банк (або його керівників) до фінансових 
втрат або зменшення клієнтської бази. Цей ризик має місце на всіх рівнях організаційної 
структури банку. 

Юридичний (правовий) ризик - ризик виникнення втрат внаслідок 
недосконалості правової системи (суперечливість законодавства, відсутність ефективного 
судового захисту), правозастосовної практики, їх несприятливими змінами в місці 
реєстрації (ведення операцій) банку або його контрагентів, невідповідності банку вимогам 
законодавства, що регулює його діяльність, порушення банком та/або його контрагентами 
вимог законодавства, договорів, етичних норм і норм прийнятої ділової практики. 
Юридичний ризик може призвести до сплати Банком штрафів та адміністративних 
стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації та позицій 
Банку на ринку, зменшення можливостей для розвитку і правового забезпечення 
виконання договорів. 

Для оцінки репутаційного та юридичного ризиків в Банку використовуються 
наступні методи:  

- експертна оцінка можливого збитку на підставі збору даних про фактори 
репутаційного чи юридичного ризиків; 

- оцінка репутаційного ризику за цільовими аудиторіями: ЗМІ, регулятори, клієнти, 
інші контрагенти банку; 

- статистичний аналіз розподілу фактичних збитків, з подальшим прогнозом 
потенційних збитків шляхом екстраполяції даних, що характеризують ризикові випадки, 
які відбулися; 

- моделювання (сценарний аналіз) на основі експертних оцінок.  
Управління репутаційним та юридичним ризиками здійснюється відповідно до 

Політики управління ризиком втрати ділової репутації у ПАТ “МЕГАБАНК” та 
Політикою управління юридичним ризиком у ПАТ “МЕГАБАНК”. 

 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності – ризик виникнення втрат внаслідок нездатності кредитної 

організації своєчасно і в повному обсязі забезпечити виконання своїх поточних 
зобов'язань, що виникає в результаті незбалансованості фінансових активів і фінансових 
зобов'язань кредитної організації та/або виникнення непередбаченої необхідності 
негайного виконання кредитною організацією своїх фінансових зобов'язань. Ризик 
ліквідності ідентифікується, оцінюється і контролюється в розрізі різних термінів і валют. 

Основними цілями управління ліквідністю в Банку є: 
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- забезпечення стабільності діяльності Банку; 
- забезпечення інтересів вкладників та кредиторів; 
- забезпечення наявності в Банку обсягу грошових коштів, достатнього для 

покриття операційних та планових потреб у ліквідних коштах; 
- забезпечення спроможності Банку покривати відтік грошових коштів за кризовим 

сценарієм (в разі кризи, пов'язаної з самим Банком, системної кризи, або близької до 
системної кризи ліквідності) протягом найближчих 10 - 25 днів; 

- виконання вимог Національного банку України щодо нормативів ліквідності, 
нормативів обов’язкового резервування залучених коштів на коррахунку та інших. 

Банк здійснює постійне управління ліквідністю, підтримуючи її на достатньому 
рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов’язань з урахуванням їх 
обсягів, строковості та валюти платежів, забезпечення потрібного співвідношення між 
власними та залученими коштами, формування оптимальної структури активів та 
зобов’язань. 

Управління ризиком ліквідності здійснюється відповідно до Політики управління 
ризиком ліквідності у ПАТ “МЕГАБАНК”. 

Для оцінки та аналізу ризику ліквідності Банк використовує наступні методи: 
метод коефіцієнтів (нормативний підхід); метод ГЕП – аналізу; прогнозування потоків 
грошових коштів; визначення активів за ступенем ліквідності; стрес-тестування. 

Стратегія Банку з підтримання оптимального рівня ліквідності ґрунтується на 
таких основних принципах: 

- постійність аналізу потреб банку в ліквідних коштах з метою уникнення як 
дефіциту, так і надлишку ліквідності; 

- планування та програмування дій банку у разі виникнення значної 
незбалансованої ліквідності та кризи ліквідності; 

- пріоритетність ліквідності при вирішенні проблеми «ліквідність-прибутковість». 
Основними елементами політики по управлінню та оцінці ліквідності Банку є: 
- аналіз стану ліквідності з використанням можливих сценаріїв негативного для 

Банку розвитку подій; 
- встановлення граничних значень коефіцієнтів дефіциту ліквідності по всіх 

валютах і в кожній валюті окремо. 
Встановлення лімітів з метою обмеження ризику ліквідності відбувається за 

декількома напрямками: ліміти структури балансу, ліміти по розривах ліквідності по 
строках до погашення, ліміти запасу ліквідності, ліміти концентрації для портфелю 
депозитів та кредитів. 

Головне управління ризик-менеджменту проводить постійний аналіз стану 
ліквідності Банку та надає КУАП пропозиції щодо управління ризиком ліквідності. 

Протягом 2010 року Банк не порушував нормативи ліквідності, встановлені 
Національним банком України. Станом на 01.01.2011р. значення нормативів ліквідності 
наступні: 

• норматив миттєвої ліквідності – 46,11%; 
• норматив поточної ліквідності – 68,84%; 
• норматив короткострокової ліквідності – 106,80%. 
 
Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 

звітний рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті На ви-
могу та 
менше 
1 міс. 

Від 1 
до 3 
міс. 

Від 3 
до 12 
міс. 

Від 12 
міс. до 
5 років 

Понад 
5 

років 

Усього 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кошти інших банків 133 431 47 312 16 208 351 657 0 548 608 
2 Кошти клієнтів: 795 017 219 598 615 636 174 899 1 307 1 806 457 
2.1 Фізичні особи 356 260 142 070 505 827 33 034 1 307 1 038 498 
2.2 Інші 438 757 77 528 109 809 141 865 0 767 959 
3 Боргові цінні папери, 

емітовані банком 12 055 58 909 0 0 0 70 964 
4 Інші залучені кошти 56 0 167 102 176 0 102 399 
5 Субординований борг 0 0 6 439 54 076 254 999 315 514 
6 Інші фінансові 

зобов’язання 28 058 220 802 0 0 29 080 
7 Поставочні форвардні 

контракти, загальна сума 0 0 0 0 0 0 
8 Поставочні форвардні 

контракти, чиста сума 0 0 0 0 0 0 
9 Фінансові гарантії 654 9 598 891 86 0 11 229 
10 Інші зобов’язання 

кредитного характеру 5 876 504 29 755 35 003 458 71 596 
11 Усього потенційних 

майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов’язаннями 975 147 336 141 669 898 717 897 256 764 2 955 847 

 
Таблиця 37.9. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 

попередній рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті На ви-
могу та 
менше 
1 міс. 

Від 1 
до 3 
міс. 

Від 3 
до 12 
міс. 

Від 12 
міс. до 
5 років 

Понад 
5 

років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кошти  інших банків 43 224 135 673 196 695 375 054 0 750 646 
2 Кошти клієнтів: 454 766 186 243 589 544 158 520 1 148 1 390 221 
2.1 Фізичні особи 269 893 155 260 350 812 22 530 1 148 799 643 
2.2 Інші 184 873 30 983 238 732 135 990 0 590 578 
3 Боргові цінні папери, 

емітовані банком 12 027 1 976 7 646 57 188 0 78 837 
4 Інші залучені кошти 57 0 0 57 244 0 57 301 

5 Субординований борг 47 0 0 16 000 213 474 229 521 
6 Інші фінансові 

зобов’язання 26 778 230 3 745 0 0 30 753 
7 Поставочні форвардні 

контракти, загальна сума 0 0 0 0 0 0 
8 Поставочні форвардні 

контракти, чиста сума 0 0 0 0 0 0 
9 Фінансові гарантії 30 461 1 425 3 551 0 5 467 
10 Інші зобов’язання 

кредитного характеру 70 85 2 146 3 4 2 308 

11 Усього потенційних 
майбутніх виплат за 536 999 324 668 801 201 667 560 214 626 2 545 054 
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Рядок Найменування статті На ви-
могу та 
менше 
1 міс. 

Від 1 
до 3 
міс. 

Від 3 
до 12 
міс. 

Від 12 
міс. до 
5 років 

Понад 
5 

років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
фінансовими 
зобов’язаннями 

 
Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками 

погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті На ви-
могу та 
менше 
1 міс. 

Від 1 
до      3 
міс. 

Від 3 до    
12 міс. 

Від  
12 міс. 
до 5 
років 

Понад 
5 років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Активи       
1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
326 985 0 0 0 0 326 985 

2 Торгові цінні папери 0 0 0 0 0 0 

3 Інші фінансові 
активи, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 

4 Кошти в інших 
банках 

135 244 0 717 27 452 -129 163 284 

5 Кредити та 
заборгованість 
клієнтів 

469 172 435 823 911 287 652 814 125 080 2 594 176 

6 Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж 

3 347 10 073 71 468 450 53 604 138 942 

7 Цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення 

0 0 0 0 0 0 

8 Інші фінансові 
активи 

8 523 892 25 943 44 896 -171 80 083 

9 Усього фінансових 
активів 943 271 446 788 1 009 415 725 612 178 384 3 303 470 

 Зобов’язання             

10 Кошти в інших 
банках 

133 431 47 311 16 208 349 875 0 546 825 

11 Кошти клієнтів 795 017 219 597 615 636 174 899 1 307 1 806 456 

12 Боргові цінні 12 055 58 909 0 0 0 70 964 
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Рядок Найменування статті На ви-
могу та 
менше 
1 міс. 

Від 1 
до      3 
міс. 

Від 3 до    
12 міс. 

Від  
12 міс. 
до 5 
років 

Понад 
5 років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
папери, емітовані 
банком 

13 Інші залучені кошти 56 0 167 101 783 0 102 006 

14 Інші фінансові 
зобов’язання  

28 059 220 802 0 0 29 081 

15 Субординований 
борг 

0 0 6 439 54 076 253 670 314 185 

16 Усього фінансових 
зобов’язань 

968 618 326 037 639 252 680 633 254 977 2 869 517 

17 Чистий розрив 
ліквідності на кінець 
дня 31 грудня  

-25 347 120 751 370 163 44 979 -76 593 433 953 

18 Сукупний розрив 
ліквідності на 
кінець дня 31 
грудня  

-25 347 95 404 465 567 510 546 433 953   

 
Таблиця 37.11.  Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками 

погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній рік 
(тис.грн.) 

Ряд
ок 

Найменування статті На ви-
могу та 
менше 
1 міс. 

Від 1 
до      3 
міс. 

Від 3 
до    12 
міс. 

Від  
12 міс. 
до 5 
років 

Понад 
5 років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Активи       
1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
350 062         350 062 

2 Торгові цінні папери           0 

3 Інші фінансові активи, 
що обліковуються за 
справедливою вартістю 
з визнанням результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах 

          0 

4 Кошти в інших банках 83 858 0 771 40 386 0 125 015 

5 Кредити та 
заборгованість клієнтів 

314 504 409 539 847 943 537 762 205 993 2 315 741 

6 Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж 

4 690 19 723 117 015 0 16 454 157 882 

7 Цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення 

          0 
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Ряд
ок 

Найменування статті На ви-
могу та 
менше 
1 міс. 

Від 1 
до      3 
міс. 

Від 3 
до    12 
міс. 

Від  
12 міс. 
до 5 
років 

Понад 
5 років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Інші фінансові активи 4 648 921 46 844 12 306 

 
1 64 720 

9 Усього фінансових 
активів 757 762 430 183 

1 012 
573 590 454 222 448 3 013 420 

 Зобов’язання            

10 Кошти в інших банках 43 224 135 673 196 695 372 869  748 461 

11 Кошти клієнтів 454 766 186 242 589 544 158 521 1 148 1 390 221 

12 Боргові цінні папери, 
емітовані банком 

12 027 1 976 7 646 57 188  78 837 

13 Інші залучені кошти 57   57 244  57 301 

14 Інші фінансові 
зобов’язання  

26 778 230 3 744   30 752 

15 Субординований борг 47   16 000 213 474 229 521 

16 Усього фінансових 
зобов’язань 

536 899 324 121 797 629 661 822 214 622 2 535 093 

17 Чистий розрив 
ліквідності на кінець 
дня 31 грудня  

220 863 106 062 214 944 (71 368) 7 826 478 327 

18 Сукупний розрив 
ліквідності на кінець 
дня 31 грудня  

220 863 326 925 541 869 470 501 478 327   

 
Стрес-тестування. 

 
Стрес-тестування – метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні 

величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової 
величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. 
Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, 
якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. 

Метою стрес-тестування є оцінка стійкості портфелю фінансових активів чи Банку 
в цілому до значних змін макроекономічного характеру і «екстремальним» подіям - 
малоймовірним, але все ж можливим кризовим ситуаціям, що важко піддається 
прогнозуванню і в силу цього здатним привести до аномально великим збитків (або 
прибутків). 

Основним завданням за результатами  стрес-тестування є підготовка  
упереджувальних стратегічних і тактичних заходів,  які дозволять врегулювати проблемні 
або напружені ситуації, що можуть виникнути в майбутньому, та послабити вплив різних 
ризиків на діяльність банків. 

Стрес-тестування проводиться для окремих видів ризику, їх поєднань, а також як 
загальне стрес-тестування фінансової стійкості банку. Основним методом стрес-
тестування в банку є сценарний аналіз (на основі гіпотетичних подій). 

Принципи і порядок проведення стрес-тестування в Банку регламентуються 
Положенням про проведення стрес-тестування в ПАТ «МЕГАБАНК». 
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Примітка 38. Управління капіталом 
 

Таблиця 38.1. Структура регулятивного капіталу 
 

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, 
основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які 
банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, 
фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. 

Недостатність капіталу Банку може виникати внаслідок таких економічних 
причин, як зменшення кількості клієнтів, викликаючи кризу ліквідності, зростання витрат 
на покриття неповернення кредитів, поступове вимивання власних коштів через 
нераціональне господарювання, коли в Банку занадто багато невиправданих чи 
неефективних операцій. 

Управління капіталом спрямоване на: 
● зменшення частки ризику, що приймають на себе кредитори/вкладники Банку, 

тобто уособлення надійності та безпеки; 
● забезпечення необхідного рівня пасивно-активних операцій; 
● управління ризиком неплатоспроможності Банку; 
● захист капіталу Банку від впливу операційного (у т.ч. репутаційного та 

юридичного), валютного, кредитного і процентного ризиків. 
Важливим етапом в управлінні банківськими ризиками є виявлення локалізованих 

ризиків при проведенні банківських операцій і готовність Банку прийняти на себе 
додаткові витрати або захистити свій капітал від впливу цих ризиків.  

Управлінський вплив на ризик передбачає застосування комплексу фінансових, 
правових, організаційно-адміністративних методів та інструментів, спрямованих на 
мінімізацію ризиків або оптимізацію співвідношення дохідність / ризик з урахуванням 
необхідності підтримки стійкого фінансового стану Банку і виконання законодавчих норм і 
обмежень. 

З метою забезпечення належного рівня достатності капіталу, Банком враховуються 
нормативні вимоги НБУ та рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду 
стосовно мінімального розміру регулятивного капіталу Банку.  

Протягом 2010 року Банк дотримувався встановленого значення нормативу 
адекватності капіталу, станом на кінець дня 31 грудня 2010 рокур. фактичне значення 
нормативу Н2 дорівнювало 29,99% при необхідному значенні не менш 10%. Норматив 
адекватності основного капіталу (Н3) склав 23,62%  при необхідному значенні не менш 
9%. 

 (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 
1 Основний капітал 524 745 541 932 

1.1 Зареестрований статутний капітал 500 000 500 000 
1.2 Розкриті резерви 97 936 100 302 
1.3 Зменшення основного капіталу (73 191) (58 370) 
2 Додатковий капітал 258 915 209 100 

2.1 
Резерви під стандартну заборгованість інших 
банків, під стандартну заборгованість за 
кредитами 

1 106 2 868 

2.2 Результат переоцінки основних засобів 36 086 36 086 

2.3 
Субординований борг, що враховуеться до 
капіталу 

221 723 170 146 

3 Відвернення (54 525) (37 023) 
4 Усього регулятивного капіталу 729 135 714 009 
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Таблиця 38.2.  Структура капіталу банку, що розраховується на  

основі Базельської угоди про капітал  
 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 
1 Основний капітал 596 924 599 025 

1.1 Зареестрований статутний капітал 500 000 500 000 
1.2 Розкриті резерви 97 936 100 302 

 
Нематеріальні активи за мінусом суми 
зносу, та капітальні вкладення у 
нематеріальні активи  

(1 012) (1 277) 

2 Додатковий капітал 261 086 210 714 

2.1 
Резерви під стандартну заборгованість 
інших банків, під стандартну 
заборгованість за кредитами 

1 106 2 868 

2.2 Результат переоцінки основних засобів 36 086 36 086 

2.3 
Субординований борг, що враховуеться 
до капіталу 

221 723 170 146 

2.4 Прибуток, що очікує затвердження 2 171 1 614 
3 Відвернення (54 525) (37 023) 
4 Усього регулятивного капіталу 803 485 772 716 

 
Таблиця 38.2.  Структура капіталу банку, що розраховується на  

основі Базельської угоди про капітал розрахована на підставі даних балансу Банку станом 
на кінець дня 31 грудня 2010 року без урахування коригуючих проводок за грудень 2010 
року. 

 
Примітка 39. Потенційні зобов’язання банку 

 
 а)Непередбачені зобов`язання, що пов`язані з розглядом справ у суді відсутні. 

б)ПАТ «МЕГАБАНК» визначає податкові зобов`язання щодо сплати податків та 

зборів у відповідності до норм чинного законодавства з відображенням у бухгалтерському 

обліку (балансу) банку. Непередбачені податкові зобов`язання відсутні. 

в)Станом на кінець дня 31 грудня звітного року контрактні зобов`язання ПАТ 
«МЕГАБАНК» становлять 467 905,03 грн. , у т.ч. за контрактами: 

ТОВ «ВБК» «Талан» дог. № 10/12/10 від 29.12.2010 - за ремонт приміщень ПАТ 
«МЕГАБАНК» за адресою: м.Харків, вул.Артема,30 – 58 500,00 грн. 

ТОВ «ВБК» «Талан» дог. № 05/12/10 від 15.12.2010 - за ремонт  холу першого 
поверху ПАТ «МЕГАБАНК» за адресою: м.Харків, вул.Артема,30 – 120 524,40грн. 

ТОВ «ВБК» «Талан» дог. № 03/12/10 від 10.12.2010 - за ремонт приміщень ПАТ 
«МЕГАБАНК» за адресою: м.Харків, вул.Артема,30– 68 738,40грн. 

ТОВ «ВБК» «Талан» дог. № 07/12/10 від 07.12.2010 - за ремонт  кабінетів п`ятого 
поверху ПАТ «МЕГАБАНК» за адресою: м.Харків, вул.Артема,30 –195 577,20 грн. 

ТОВ «Віал-пром» дог. № А-60 від 27.07.2010 – за фасадну вивіску та інформаційне 
обладнання для відділення ПАТ «МЕГАБАНК» за адресою: м. Харків, вул. Рибалко 24/17 
– 24 565,03грн. 

г)зобов`язання оперативного лізингу (оренди) 
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Таблиця 39.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 
1 До 1 року 2 574 625 
2 Від 1 до 5 років 25 561 26 831 
3 Понад 5 років 29 654 40 587 
4 Усього 57 789 68 043 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 рокур. загальна сума майбутніх мінімальних 
суборенд них платежів, що, як очікується, будуть отримані ПАТ «Мегабанк» за 
невідмовними угодами про суборенду становлять  95 196,39   грн.; 

ґ)зобов`язання , що пов`язані з кредитуванням 
 

Таблиця 39.2. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 
(тис.грн.) 

Ря-
док 

Найменування статті При-
мітки 

Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 
Зобов’язання з кредитування, що 
надані  

 
0 0 

2 Невикористані кредитні лінії  157438 13405 
3 Експортні акредитиви  91 22393 

4 Імпортні акредитиви  0 0 

5 Гарантії видані  11229 5369 

6 
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані 
з кредитуванням 

 
(482) (8) 

7 
Усього зобов’язань, що пов’язані з 
кредитуванням за мінусом резерву 

 
168276 41159 

 Зобов`язання асоційованої компанії, за які ПАТ «МЕГАБАНК» несе солідарну 
відповідальність з іншими інвесторами, станом на кінець дня 31 грудня звітного року 
відсутні. 
 Зобов`язання, які виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за 
всіма  або частиною зобов`язань асоційованої компанії ПАТ «МЕГАБАНК» відсутні. 
е)активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, 
пов`язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними 

 
Таблиця 39.3. Активи, надані в заставу 

(тис.грн.) 

Звітний рік Попередній рік Ря-
док 

Найменування статті При-
мітки активи, 

надані в 
заставу 

забезпе-
чене 

зобов’я-
зання 

активи, 
надані в 
зас-   
таву 

Забезпе -
чене 

зобов’я-
зання 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Торгові цінні папери 5, 18 0 0 0 0 
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2 
Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж 

9, 18 0 0 0 0 

3 
Цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення 

10, 18 0 0 0 0 

4 
Інвестиційна 
нерухомість 

12, 18 0 0 0 0 

5 Основні засоби 14, 18 87804 46000 92137 181131 

7 Усього  87804 46000 92137 181131 

 
 Активи, у вигляді цінних паперів, на протязі 2010 року ПАТ «МЕГАБАНК» у 
заставу не надавалися. Обмеження, пов`язані з володінням, користуванням та 
розпорядженням таких активів у 2010  році відсутні. 
 Станом на кінець дня 31 грудня звітного року загальна вартість наданої застави, 
відображеної на позабалансовому рахунку 9510, становить 272 326 тис.грн., з яких  
 - 135 219 тис.грн. надана застава за міжбанківськими кредитами; 
 - 137 107 тис грн. – за кредитами отриманими від НБУ (з яких  87 804 тис.грн. – 
іпотека, 49 303 тис грн.. – майнові права на кошти за кредитними договорами). 
 Нерухомість передається Ііпотекодержателю (Управління Національного банку 
України в Харківській області) як забезпечення повернення кредиту для підтримки 
ліквідності, наданого за кредитним договором № 6 від 17 квітня 2009 року, з урахуванням 
внесених змін та доповнень, на суму 134 000 тис.грн., терміном погашення 30.03.2011 
року (станом на кінець дня 31 грудня 2010 року заборгованість за кредитним договором № 
6 від 17.04.2009р. становить 46 000 тисяч грн.). 
 Згідно умов Договору іпотеки № 6/17 від 26.04.2010 року Іпотекодержатель 
(ПАТ»МЕГАБАНК») зобов’язаний: 

- Вживати всіх необхідних заходів щодо захисту предмету іпотеки від посягань 
будь-яких третіх осіб. Не здійснювати дій, що викликають погіршення 
(пошкодження) або зменшення вартості предмету іпотеки, за виключенням 
випадків нормального зносу предмету іпотеки; 

- Без письмової згоди Іпотекодержателя не здійснювати дій, пов’язаних із зміною 
прав власності на предмет іпотеки, обтяження його будь-якими зобов’язаннями, в 
тому числі: передавання в оренду, лізинг, спільну діяльність, заставу (наступну 
іпотеку) тощо; 

- Не здійснювати реконструкцію (переобладнання, перебудови) предмету іпотеки без 
письмового дозволу Іпотекодержателя; 

- Не вчиняти подальших застав Предмету іпотеки без письмової згоди 
Іпотекодержателя. 

 Сума майнових прав,  переданих  у заставу як забезпечення повернення 
міжбанківських кредитів та сплаті процентів, за якими ПАТ «МЕГАБАНК» є кредитором, 
розподілена по банкам таким чином: 

-    ПАТ КБ «Хрещатик»                     -  19 903 тис.грн.; 
- АТ «ЄВРОГАЗБАНК»                  -  15 919 тис.грн ; 
- ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК»  -  15 919 тис.грн..;  
- АКІБ «Укрсіббанк»                       -   42 398 тис.грн.; 
- ПАТ «БТА БАНК»            -   41 080 тис.грн.  
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Примітка 41.  Справедлива вартість фінансових інструментів 
 

Справедлива вартість – це сума, на яку може бути здійснений обмін фінансового 
інструменту активу при здійсненні операції між обізнаними, зацікавленими та 
незалежними сторонами, за винятком випадків примусового продажу або ліквідації. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що 
котирується на ринку. 

Справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Банком з 
використанням наявної ринкової інформації, якщо така існує, та відповідних методик 
оцінки. Однак для використання ринкової інформації з метою визначення оціночної 
справедливої вартості необхідні певні судження. В зв’язку з тим, що українські ринки 
досить є такими, що розвиваються, а економічні умови і далі обмежують активність 
фінансових ринків. Ринкові ціни можуть бути застарілими або відображати вартість 
продажу за низькими цінами, тому вони можуть не в повній мірі відображати справедливу 
вартість фінансових інструментів. Для визначення справедливої вартості фінансових 
інструментів керівництво Банку застосовувало всю наявну ринкову інформацію. 

 
Фінансові інструменти, що відображені за справедливою вартістю. Цінні 

папери у портфелі банку на продаж показані у балансі за їхньою справедливою вартістю. 
 
 
Таблиця 41.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових 

активів та зобов’язань, які не відображаються в балансі банку за справедливою 
вартістю. 

 
(тис. грн.) 

Звітний рік Попередній рік 
Рядок Найменування статті Балансова 

вартість 
Справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

1 2 3 4 5 6 

1 
Облігації Банку, 
випущені на 
внутрішньому ринку 

58 909 58 909 66 810 66 810 

2 
Депозитні сертифікати 

12 055 12 055 12 027 12 027 
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Примітка 42. Операції з пов’язаними особами 
 

Будь-яка юридична або фізична особа, відповідно до повноважень, вважається 
пов’язаною з  Банком стороною, якщо:  

(a) прямо або опосередковано через одну або декількох осіб (посередників): 

• контролює або перебуває під контролем Банку, або ж перебуває під спільним 
контролем разом з Банком ; 

• володіє часткою участі в капіталі Банку, що надає суттєвий вплив на Банк; 

або 

• має спільний контроль над Банком;  

(б) сторона є асоційованою компанією Банку; 

(в) сторона є спільним підприємством, в якому Банк є контролюючим учасником; 

(г) особа є членом провідного управлінського персоналу в Банку чи в материнській 
компанії  Банку; 

(д) особа є членом сім’ ї, зазначеної в пунктах (a) або (г); 

(е) фізична особа, що відповідно до повноважень контролює діяльність Банку або має 
змогу будь-яким чином впливати на дії Банку (особи відповідальні за планування, 
управління та контроль діяльності Банку); 

(ж) посадова особа Банку, уповноважена здійснювати від імені Банку юридичні дії, 
спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин. 

 
Таблиця 42.1. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на 

кінець дня 31 грудня звітного року 
(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Торгові цінні 
папери 

0 0 0 0 0 0 

2 

Інші фінансові 
активи, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 

0 0 0 0 0 0 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах 

3 
Кошти в інших 
банках 

0 0 0 0 0 0 

4 
Кредити та 
заборгованість 
клієнтів  

0 0 0 0 0 14 021 

5 
Резерв під 
заборгованість за 
кредитами 

0 0 0 0 0 118 

6 
Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж 

0 0 0 0 0 1 844 

7 
Цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення 

0 0 0 0 0 0 

8 
Інвестицій в 
асоційовані  
компанії  

0 0 0 0 0 0 

9 Інші активи 0 199 0 0 0 52 

10 

Довгострокові 
активи, призначені 
для продажу, та 
активи групи 
вибуття 

0 0 0 0 0 0 

11 Кошти банків 0 264158 0 0 0 0 
12 Кошти клієнтів 0 537 0 0 0 249 094 

13 
Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком 

0 0 0 0 0 1 844 

14 
Інші залучені 
кошти 

0 0 0 0 0 0 

15 
Резерви за 
зобов’язаннями 

0 0 0 0 0 0 

16 Інші зобов’язання 0 0 0 54 0 256 

17 
Субординований 
борг 

0 52014 0 0 0 97692 

18 

Зобов’язання, що 
пов’язані з 
довгостроковими 
активами, 

0 0 0 0 0 0 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
призначеними для 
продажу (чи 
групами вибуття) 

 

Таблиця 42.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 
звітний рік 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 

компанія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочі-
рні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асо-
ці-
йова-
ні 
ком-
панії 

Інші 
пов’я-
зані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процентні доходи 0 0 0 0 0 1 495 

2 
Процентні 
витрати 

0 23 003 0 0 0 16 506 

3 
Резерви під 
заборгованість за 
кредитами 

0 0 0 0 0 118 

4 Дивіденди 0 0 0 0 0 500 

5 

Результат від 
торгових операцій 
з цінними 
паперами в 
торговому 
портфелі банку  

0 0 0 0 0 0 

6 

Результат від 
переоцінки інших 
цінних паперів, 
що обліковуються 
за справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 

7 
Результат від 
торгівлі 

0 0 0 0 0 0 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 

компанія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочі-
рні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асо-
ці-
йова-
ні 
ком-
панії 

Інші 
пов’я-
зані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
іноземною 
валютою 

8 
Результат від 
переоцінки 
іноземної валюти 

0 0 0 0 0 0 

9 Комісійні доходи 0 3 0 0 0 6 422 
10 Комісійні витрати  0 0 0 0 0 0 

11 

Прибуток/(збиток)
, який виникає під 
час первісного 
визнання 
фінансових 
активів за 
процентною 
ставкою, вищою 
або нижчою за 
ринкову 

0 0 0 0 0 0 

12 

Прибуток/(збиток, 
який виникає під 
час первісного 
визнання 
фінансових 
зобов’язань за 
процентною 
ставкою, вищою 
або нижчою за 
ринкову 

0 0 0 0 0 0 

13 

Знецінення цінних 
паперів у 
портфелі банку на 
продаж 

0 0 0 0 0 0 

14 

Знецінення цінних 
паперів у 
портфелі банку до 
погашення 

0 0 0 0 0 0 

15 
Резерви за 
зобов’язаннями 

0 0 0 0 0 0 

16 
Інші операційні 
доходи 

0 2 0 0 0 550 

17 

Доходи/(витрати) 
від дострокового 
погашення 
заборгованості 

0 0 0 0 0 0 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 

компанія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочі-
рні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асо-
ці-
йова-
ні 
ком-
панії 

Інші 
пов’я-
зані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 
Адміністративні 
та інші операційні 
витрати 

0 736 0 0 0 3 045 

19 
Частка прибутку 
асоційованих 
компаній 

0 0 0 0 0 0 

 
Таблиця 42.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними 
сторонами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Гарантії надані  0 0 0 0 0 8675 
2 Гарантії отримані  0 0 0 0 0 16224 

3 
Імпортні 
акредитиви  

0 0 0 0 0 0 

4 
Експортні 
акредитиви  

0 0 0 0  0 

5 Інші зобов’язання  0 0 0 54 0 256 

6 
Інші потенційні 
зобов’язання 

0 0 0 0 0 0 

 

Відсоткові ставки та інші умови за договорами з пов’язаними особами суттєво не 
відрізняються від умов, що існують для інших контрагентів. 
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Таблиця 42.4. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними 
особами протягом звітного року 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Сума кредитів, що 
надані пов’язаним 
особам протягом 
року 

0 0 0 0 0 
0 
 
 

2 

Сума кредитів, що 
погашені 
пов’язаними 
особами протягом 
року 

0 0 0 103 0 
3924 

 

  

Таблиця 42.5. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 
31 грудня попереднього року 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Торгові цінні 
папери 

0 0 0 0 0 0 

2 

Інші фінансові 
активи, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 

3 
Кошти в інших 
банках 

0 0 0 0 0 0 

4 
Кредити та 
заборгованість 

0 0 0 2708 0 
22638 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
клієнтів  

5 
Резерв під 
заборгованість за 
кредитами 

0 0 0 20 0 1099 

6 
Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж 

0 0 0 0 0 2297 

7 
Цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення 

0 0 0 0 0 0 

8 
Інвестицій в 
асоційовані  
компанії  

0 0 0 0 0 0 

9 Інші активи 0 439 0 0 0 27 

10 

Довгострокові 
активи, призначені 
для продажу, та 
активи групи 
вибуття 

0 0 0 0 0 0 

11 Кошти банків 0 303430 0 0 0 0 
12 Кошти клієнтів 0 0 0 0 0 219418 

13 
Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком 

0 0 0 0 0 0 

14 
Інші залучені 
кошти 

0 0 0 0 0 0 

15 
Резерви за 
зобов’язаннями 

0 0 0 0 0 2 

16 Інші зобов’язання 0 0 0 24 0 4304 

17 
Субординований 
борг 

0 52166 0 0 0 97896 

18 

Зобов’язання, що 
пов’язані з 
довгостроковими 
активами, 
призначеними для 
продажу (чи 
групами вибуття) 

0 0 0 0 0 0 
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Таблиця 42.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 
попередній рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

Мате-
рин-  
ська 

компанія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочі-
рні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’яза
ні 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процентні доходи 0 0 0 204 0 1649 
2 Процентні витрати 0 7312 0 0 0 1201 

3 
Резерви під 
заборгованість за 
кредитами 

0 0 0 0 0 0 

4 Дивіденди 0 0 0 0 0 804 

5 

Результат від 
торгових операцій з 
цінними паперами в 
торговому портфелі 
банку  

0 0 0 0 0 0 

6 

Результат від 
переоцінки інших 
цінних паперів, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах 

0 0 0 0 0 0 

7 
Результат від 
торгівлі іноземною 
валютою 

0 0 0 0 0 0 

8 
Результат від 
переоцінки 
іноземної валюти 

0 0 0 0 0 0 

9 Комісійні доходи 0 5 0 1 0 5458 
10 Комісійні витрати  0 0 0 0 0 0 

11 

Прибуток/(збиток), 
який виникає під час 
первісного визнання 
фінансових активів 
за процентною 
ставкою, вищою або 
нижчою за ринкову 

0 0 0 0 0 0 

12 Прибуток/(збиток), 0 0 0 0 0 0 
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Рядок Найменування статті 

Мате-
рин-  
ська 

компанія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочі-
рні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’яза
ні 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
який виникає під час 
первісного визнання 
фінансових 
зобов’язань за 
процентною 
ставкою, вищою або 
нижчою за ринкову 

13 
Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку на продаж 

0 0 0 0 0 5949 

14 
Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку до погашення 

0 0 0 0 0 0 

15 
Резерви за 
зобов’язаннями 

0 0 0 0 0 2 

16 
Інші операційні 
доходи 

0 0 0 0 0 874 

17 

Доходи/(витрати) 
від дострокового 
погашення 
заборгованості 

0 0 0 0 0 0 

18 
Адміністративні та 
інші операційні 
витрати 

0 0 0 0 0 3088 

19 
Частка прибутку 
асоційованих 
компаній 

0 0 0 0 0 0 

 
Таблиця 42.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за 

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

Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Гарантії надані  0 0 0 0 0 3 909 
2 Гарантії отримані  0 0 0 0 0 0 

3 
Імпортні 
акредитиви  

0 0 0 0 0 0 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

4 
Експортні 
акредитиви  

0 0 0 0 0 0 

5 Інші зобов’язання  0 0 0 24 0 305 

6 
Інші потенційні 
зобов’язання 

0 0 0 0 0 0 

 

Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними 
особами протягом попереднього року 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Материн-
ська 
компа-
нія 

Най-
більші 
учас-
ники 

(акціо-
нери) 
банку 

Дочір-
ні 
ком-
панії 

Провід-
ний 
управ-
лінський 
персонал 

Асоці-
йовані 
компа-
нії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Сума кредитів, що 
надані пов’язаним 
особам протягом 
року 

0 0 0 0 0 0 

2 

Сума кредитів, що 
погашені 
пов’язаними 
особами протягом 
року 

0 0 0 291 0 
2183 

 

 

Станом на кінець дня 31 грудня звітного року основними власниками Банку є: 
 
Найменування 

юридичної особи/ПІБ 
фізичної особи 

Ідентифіка-
ційний код 

Країна 
реєстрації 

Відсоток 
прямої участі 

Відсоток 
опосередкован
ої участі 

Загальна 
питома вага 
участі 

ЗАТ «М-Інвест» 32033016 Україна 34,9860 0,0000 34,9860 
Суботіна Олена 
Олексіївна 

2626001323 Україна 0,0000 50,1317 50,1317 

Суботін Віктор 
Георгійович 

2169701378 Україна 2,9757 48,6556 51,6313 

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку 

00000000 Великобрітанія 15,0000 0,0000 15,0000 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

00000000 Німеччина 15,0000 0,0000 15,0000 
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Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу 
(тис.грн.) 

Звітний рік Попередній рік 

Рядок Найменування статті вит-
рати 

нарахо-ване 
зо-

бов’язання 

вит-
рати 

нарахо-ване 
зо-

бов’язання 
1 2 3 4 5 6 
1 Поточні виплати працівникам 2195 579 14269 5235 

2 
Виплати по закінченні трудової 
діяльності 

0 0 0 0 

3 
Інші довгострокові виплати 
працівникам 

0 0 0 0 

4 Виплати при звільненні 0 0 23 7 

5 
Виплати інструментами власного 
капіталу банку 

0 0 0 0 

*Під час складання річного фінансового звіту за 2010 рік було переглянуто склад 
осіб, яких необхідно відносити до провідного управлінського персоналу (звітний рік - члени 
Спостережної Ради та Правління банку, попередній рік – більшість інсайдерів банку), що 
призвело до значної різниці між даними щодо виплат за звітний та попередній роки. 

 
Примітка 45. Події після дати балансу 

 
Протягом першого кварталу 2011 року Банком було достроково погашено кредит 

рефінансування НБУ у сумі 46 000 тис.грн., що відповідно призвело до зменшення суми 
наданої застави на 137 107тис.грн., яка обліковувалась на позабалансовому рахунку 9510.  

У січні 2011 року відбулося дострокове погашення субординованого боргу за 
договором з EFSE Ukraine Limited у розмірі 10 000 тис.дол.США (гривневий еквівалент - 
79 435 тис.грн.), з подальшим отриманням цих коштів у лютому 2011 року за кредитним 
договором. Такий перерозподіл ресурсів за статтями балансових зобов’язань банку 
обумовлено більш сприятливими умовами вартості залучених коштів за кредитними 
договорами, ніж за договорами субординованого боргу. Окрім цього, за кредитними 
договорами, укладеними з EFSE Ukraine Limited, протягом лютого-березня 2011 року 
банком було отримано 6 000 тис.дол.США, залишок зобов’язань за якими становить 
4 000тис.дол.США. 

Інших суттєвих подій після дати балансу не відбувалося. 
 



 




