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Загальна інформація про діяльність ЗАТ "ПроКредит Банк". 

 

1. Закрите акціонерне товариство "ПроКредит Банк" (надалі – Банк) створене згідно з рішенням 

Установчих Зборів Акціонерів Банку від 21.12.2000 р. та Установчого Договору про заснування і діяльність, 

укладеного 02.10.2000 р.  

Банк зареєстрований Національним банком України 28.12.2000 р., реєстраційний № 276. 

Офіційне найменування Банку: 

- українською мовою: Закрите акціонерне товариство "ПроКредит Банк"; 

- англійською мовою: Closed Joint Stock Company "ProCredit Bank". 

Скорочена назва Банку: 

- українською мовою: ЗАТ "ПроКредит Банк"; 

- англійською мовою: CJSC "ProCredit Bank". 

Банк має кореспондентський рахунок № 32008195801 в Головному управлінні Національного банку України 

по м. Києву і Київській області, який відкрито 31.01.2001 р.  

Банк розпочав свою діяльність 02.02.2001 р. 

Місцезнаходження та юридична адреса Банку – Україна, 03115 м. Київ пр. Перемоги, 107-а.  

Станом на кінець 31.12.2007 р. Банк має 63 відділення, з яких 11 відкрито протягом звітного року.  

Банк має відділення в наступних містах: 

 

№ п/п Назва міста 31.12.2007 р. 31.12.2006 р. 

1. Київ 16 13 

2. Харків 6 5 

3. Львів 5 4 

4. Донецьк 5 5 

5. Одеса 4 3 

6. Біла Церква, Київська область 1 1 

7. Маріуполь, Донецька область 2 1 

8. Краматорськ, Донецька область 1 1 

9. Макіївка, Донецька область 1 1 

10. Полтава 2 1 

11. Суми 1 1 

12. Івано-Франківськ 1 1 

13. Горлівка, Донецька область 1 1 

14. Дніпропетровськ  3 2 

15. Запоріжжя 2 2 

16. Слов'янськ, Донецька область 1 1 

17. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 1 1 

18. Кременчук, Полтавська область  1 1 

19. Ужгород 1 1 

20. Сімферополь 1 1 

21. Севастополь, АРК Крим 1 1 

22. Сєверодонецьк, Луганська область 1 1 

23. Ялта, АРК Крим 1 1 

24. Коломия, Івано-Франківська область 1 1 

25. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область 1 1 

26. Мелітополь, Запорізька область 1 - 

27. Вінниця 1 - 

 

2. Організаційно-правова форма Банку –  закрите акціонерне товариство. 

 

3. Цей звіт складено за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2007 р. Залишки в звіті наведені за станом на кінець 

дня 31.12.2007 р.  
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Валюта звітності – гривня, одиниця виміру – тисяча гривень. 

 

4. Материнська компанія – ПроКредит Холдінг АГ (ProCredit Holding AG), Федеративна Республіка 

Германія, Франкфурт на Майні, володіє 60,001% статутного капіталу Банку. 

 

5. Фінансову звітність Банку складено відповідно до вимог Інструкції про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку 

України від 07.12.2004 р. № 598. 

 

6. Організаційна структура Банку (схема).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Банк в 2007 році на підставі Ліцензії Національного банку України № 195 від  13.10.2003 р., Дозволу        

№ 195-1 від 13.10.2003 р. та додатку до Дозволу № 195-1 від 13.10.2003 р. мав право здійснювати наступні 

Голова Правління 

Комітети: 

- Кредитний комітет 

- Комітет по активам та 

пасивам  

- IT Комітет 

- HR Комітет 

- Ризик Комітет  

Загальні збори Акціонерів 

Спостережна Рада 
 

Ревізійна комісія 

Правління 

Заступник Голови 

Правління 

Кредитне управління  Управління 

розвитку бізнес 

клієнтів 

Відділ по роботі з 

персоналом 

Управління 

інформаційними 

технологіями 

Адміністративний 

відділ 

Юридичний відділ 

Управління 

роздрібного 

бізнесу 

Відділ 

маркетингу та 

реклами 

Відділ платежів 

Відділ 

казначейства 

Відділ обліку 

внутрішньобанківських 

операцій 

Відділ планування та 

контроллінгу 

Відділ репортінгу 

Відділ ризик 

менеджменту 

Перший Заступник 

Голови Правління 

Відділ методології 

Відділ внутрішнього 

аудиту 

Відділ фінансового 

моніторингу 

Бек офіс Головного 

банку 

Відділ податкового 

обліку 

 

Відділ кредитних 

ризиків Відділ валютного 

контролю 
Відділ розвитку 

карткового 

бізнесу 

Відділ технічного 

забезпечення та 

підтримки  користувачів 

Відділ системного 

адміністрування 

Відділ банківських та 

платіжних систем 

(Головний бухгалтер) 

Відділення Банку 
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операції: 

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

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

грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;  

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

4) операції з валютними цінностями: 

- неторговельні операції з валютними цінностями; 

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

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. 

5) емісію власних цінних паперів; 

6) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання 

у грошовій формі; 

7) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб 

8) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 

послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); 

9) лізинг; 

10) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та 

документів; 

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

інструментів; 

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

13) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.  

В звітному році Банк здійснював вищезазначені банківські операції окрім відкриття та ведення рахунків 

банків-кореспондентів та випуску, купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних 

платіжних інструментів, факторингу та лізингу. 

  

8. Стратегічною метою Банку є отримання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та 

міжнародних банківських послуг в національній та іноземній валюті, проведення банківських операцій, 

зосереджуючись на наданні фінансових послуг малим підприємствам в Україні згідно з чинним 

законодавством.  

Банк має на меті заповнення прогалини між попитом на кредитні ресурси  для представників малого та 

середнього бізнесу та їх пропозицією. Банк - це фінансова установа, що пропонує фінансові послуги, спеціально 

орієнтовані на попит з боку цільової групи: приватних дрібних, малих та середніх підприємств України.  

Банк свідомо уникає усіх видів спекулятивної діяльності та надає великі кредити лише у виключних 

випадках, таким чином мінімізуючи ризик, пов'язаний з подобними видами діяльності.  

Акціонери Банку – провідні і добре відомі міжнародні організації – очікують стабільний рівень прибутку від 

інвестицій, але не є поперед всього зацікавленими в короткостроковій максимізації прибутку. 

 

9. Банк є повно функціональним, який не має вузької спеціалізації та пропонує для своїх клієнтів повний 

спектр банківських послуг.   

 

10. В результаті своєї діяльності Банк в 2007 році отримав чистий прибуток в сумі 14970 тис. грн.  ("Звіт про 

фінансові результати", ряд. 19). При цьому, чистий процентний дохід становить 187235 тис. грн., що більше в  

1,3 рази, ніж в 2006 році ("Звіт про фінансові результати", ряд. 1). Чистий комісійний дохід становить                         

36644 тис. грн., що більше в 1,3 рази, ніж в 2006 році ("Звіт про фінансові результати", ряд. 2).  Результат від 

торгівлі іноземною валютою зріс в 2007 році в 1,4 рази в порівнянні з 2006 роком і становить 5986 тис. грн. ("Звіт 

про фінансові результати", ряд. 3). Дохід Банку за 2007 рік становить 234918 тис. грн., що більше в 1,3 рази, ніж 

в 2006 році ("Звіт про фінансові результати", ряд. 7).  

10.1. Основними клієнтами Банку є представники дрібного, малого та середнього бізнесу України. Банк 

надає своїм клієнтам повний спектр банківських послуг всім клієнтам, але пріоритетним є кредитування 
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дрібного, малого та середнього бізнесу України, які разом з кредитами отримують доступ до інших банківських 

продуктів – депозитів, переказів, карток тощо. 

На кінець дня 31.12.2007 р. Банком надано 52894 кредити на загальну суму 1969858 тис. грн. (примітка 6). 

Протягом 2007 року Банком клієнтам було видано 40658 кредитів. 

Від кредитування Банк у 2007 році отримав процентних доходів 342875 тис. грн. ("Звіт про фінансові 

результати", ряд. 1.1), в тому числі: 

а) міжбанківських кредитів – 7483 тис. грн. або 2,2% від сукупних процентних доходів;  

б) суб'єктів господарювання – 84655 тис. грн. або 24,7%;  

в) фізичних осіб – 250132 тис. грн. або 73,0%.    

При цьому, заборгованість на кінець 2007 року за наданими кредитами становила: 

а) міжбанківські кредити -  192034 тис. грн. (примітка 3) або 7,7% чистих активів Банку; 

б) кредити, які надані юридичним особам та підприємцям – 584408 тис. грн. (примітка 6, таблиця 6.3, сума 

рядків з 1 по 61) або 23,4%;  

в) кредити, які надані фізичним особам – 1385450 тис. грн. (примітка 6, таблиця 6.3, рядок 62) або 55,4%. 

Банк зацікавлений співпрацювати з підприємствами малого та середнього бізнесу, приватними 

підприємцями в цьому напрямку і в майбутньому. 

10.2. Здійснення операцій на міжбанківському ринку не є пріоритетним напрямком діяльності Банку, а є 

ефективним інструментом для використання надлишку ліквідності Банку або поповнення короткострокової 

потреби в грошових коштах.  

Основними контрагентами Банку на міжбанківському ринку є українські банки: УкрСиббанк, Фінанси і 

Кредит, Надра, Альфа-Банк, Родовід Банк, Ерсте Банк, Форум тощо. 

Кореспондентські відносини Банку ("Ностро" – рахунки) встановлені з 7 банками-нерезидентами в 

іноземній валюті та одним банком-резидентом в національній валюті:  

а) коррахунки в доларах США: 

- Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, США; 

- ProCredit Bank (Bulgaria) AD, Sofia, Болгарія; 

- КБ "Анелик Ру" (ООО), Москва, Росія; 

- Перший Український міжнародний банк, Донецьк, Україна. 

б) коррахунки в євро: 

- Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Германія; 

- Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Германія; 

- ProCredit Bank (Bulgaria) AD, Sofia, Болгарія. 

в) коррахунки в рублях Росії: 

- ЗАО "Банк кредитования малого бизнеса", Москва, Росія; 

- АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), Москва, Росія. 

г) коррахунок в гривні: 

- Перший Український міжнародний банк, Донецьк, Україна. 

10.3. За станом на кінець дня 31.12.2007 р. в Банку обслуговуються 102047 клієнтів, з яких 6264 – суб'єктів 

господарювання, 95756 – фізичних осіб. 

На кінець дня 31.12.2007 р. в Банку відкрито 123794 поточних рахунків та 33735 вкладних (депозитних) 

рахунків, з них: 16409 – суб'єктам господарювання, 141120 – фізичним особам. 

Кошти на рахунках клієнтів є ресурсною базою для здійснення основного виду діяльності Банку - 

кредитування. При цьому, Банк намагається диверсифікувати ресурсну базу: 

а) кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ (примітка 13, рядки 1 і 4) –                

772228 тис. грн., в тому числі:  

- кошти на вимогу – 149328 тис. грн. або 6,7% від зобов'язань Банку; 

- строкові кошти – 622900 тис. грн. або 27,8%, з яких 591594 тис. грн. – це довгострокові кредити, які 

отримані від міжнародних та інших фінансових організацій. 

б) кошти фізичних (примітка 13, ряд. 2) – 907449 тис. грн., в тому числі:  

- кошти на вимогу – 79518 тис. грн. або 3,5% від зобов'язань Банку; 

- строкові кошти – 827931 тис. грн. або 36,9%. 

Крім того, питому вагу (10,0%) зобов'язань Банку складають кошти, які залучені під довгострокові облігації 

Банку – 224502 тис. грн. (примітка 14, таблиця 14.1), які переважно розміщені серед банків та небанківських 

фінансових організацій.  
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Кошти, які залучені від банків, складають – 222613 тис. грн. ("Баланс", рядок 15) або 9,9% від зобов'язань 

Банку, і є короткостроковими. 

 

11. Протягом звітного 2007 року в Банку не відбувалось злиття, приєднання, поділ, виділення або 

перетворення.  

 

12. Управління ризиками.  

Управління ризиками що притаманні його операційній діяльності ЗАТ "ПроКредит Банк" здійснюється на 

основі міжнародного досвіду банків, які відносяться до ПроКредит Групи (група банків, що належать 

"ПроКредит Холдінг АГ"), та з врахуванням практики ведення бізнесу в Україні. Інтегрована система ризик-

менеджменту Банка забезпечує управління всіма видами ризиків, яке реалізовано у вигляді детальних 

інструкцій, визначених відповідними внутрішніми політиками та процедурами, обов’язковими для дотримання 

працівниками Банку. 

Управління ризиками базується на методологічних засадах, які викладені в "Політиці управління ризиками 

в ЗАТ "ПроКредит Банк", а також в «Політиці управління ризиками ПроКредит Групи». Управління ризиками 

здійснюється на кожному етапі прийняття управлінських рішень та інтегроване в загальну систему управління 

Банком.  

Політика управління ризиками ПроКредит Банку є частиною бізнес-стратегії Банку та встановлює 

відношення Банку до ризиків, що виникають, або можуть виникнути в процесі його діяльності, а також основні 

засади та підходи щодо управління цими ризиками. Детально, способи управління ризиками Банку та розподіл 

відповідальностей щодо цього між його структурними підрозділами встановлюються спеціальними політиками, 

методологіями та/або процедурами. Конкретні повноваження та обов’язки щодо управління ризиками 

закріплюються за відповідними посадами операційними процедурами та/або посадовими інструкціями. 

Система управління ризиками Банку складається з наступних елементів: виявлення ризику, вимірювання 

ризику, контроль ризику та моніторинг ризику. Зміст цих елементів, а також інструментів, що використовуються 

для їх реалізації визначаються цією політикою та іншими документами, адекватно до складності і рівню ризиків, 

з якими Банк стикається в своїй діяльності. 

Ефективне управління ризиками вимагає інформування Спостережної ради Банку. Спостережна рада Банку 

скеровує стратегічний напрям розвитку Банку. Ключовим компонентом формування стратегічного напряму є 

визначення рівня толерантності Банку до ризику шляхом затвердження положень, що встановлюють стандарти, 

усно або письмово. Належним чином розроблені системи моніторингу дозволяють Спостережній раді Банку 

покладати на керівництво Банку відповідальність за проведення операцій у межах встановлених стратегічних 

рівнів толерантності до ризику.  

До обов'язків керівництва Банку належить:  

- реалізація стратегічного напрямку розвитку Банку; 

- розробка положень та вказівок, що визначають толерантність Банку до ризику та відповідають 

загальній бізнес-стратегії банку;  

- нагляд за розробленням і забезпеченням функціонування інформаційних систем управління з метою 

забезпечення їх своєчасності, точності та інформативності; 

- забезпечення ефективного доведення до виконавців і дотримання на всіх організаційних рівнях 

стратегічного напряму ведення бізнесу та толерантності до ризику. 

Змістовна реалізація політики управління ризиками для ефективного управління ними передбачає 

наявність послідовних положень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю:  

- положення відображають намір Банку досягти бажаних результатів. Вони визначають стандарти і дії, 

що мають бути застосовані для виконання певних конкретних завдань. Положення спираються на 

відповідно сформульовані місію, політики, цінності та принципи діяльності Банку.  

- процеси - це процедури, програми і практика, що визначають, як Банк виконуватиме свої завдання. 

Процеси визначають, як здійснюється поточна діяльність Банку. Належним чином розроблені процеси 

ґрунтуються на положеннях Банку, є ефективними, а їх функціонування спирається на відповідні 

повноваження виконавців;  

- персонал - це працівники і керівники, які власне виконують процеси або контролюють їх 

функціонування. Працівники і керівники мають бути кваліфікованими, компетентними і належним 

чином виконувати свої обов'язки. Вони мають розуміти місію, цінності, положення і процеси, що є в 

Банку.  

- системи контролю - це засоби та інформаційні системи, які використовуються для оцінки результатів 

діяльності працівників, підрозділів та Банку в цілому, прийняття рішень і визначення ефективності 

існуючих у Банку процесів. Вони дозволяють оцінити результати діяльності Банку і допомагають 

приймати рішення.  



 
Річний фінансовий звіт ЗАТ "ПроКредит Банк" за 2007 р. 

 

 

9 

 

 

Відповідальність за контроль ризиків покладається на Правління Банку та Спостережну раду Банку. 

Організаційна структура Банку передбачає наявність наступних органів та структурних підрозділів, що 

задіяні в процесі управління та координації управління ризиками в Банку: 

- комітет з питань управління активами та пасивами; 

- кредитні комітети різних рівнів; 

- комітет з операційних ризиків; 

- комітет з портфельних кредитних ризиків; 

- Відділ Ризик–менеджменту. Основними задачами відділу Ризик–менеджменту є виявлення, 

вимірювання,  моніторинг ризиків в діяльності Банку, організація та координація процесів контролю 

банківських ризиків у співробітництві з іншими підрозділами Банку; 

- Казначейство. Здійснює коригування ринкових позицій Банку щодо ризику ліквідності та ринкових 

ризиків; 

- Відділ внутрішнього аудиту Банку. Відділ внутрішнього аудиту Банку оцінює достатність та ефективність 

систем внутрішнього контролю Банку, в тому числі в в частині управління ризиками, та виносить 

рекомендації Спостережній раді щодо їх вдосконалення та сприяє забезпеченню результативності і 

ефективності операцій, достовірності, повноти і своєчасності фінансової й управлінської інформації, а 

також повної відповідності діяльності Банку чинним законам і нормативно-правовим актам; 

- інші відділи та комітети з управління ризиками. 

-  

12.1. Кредитний ризик.  

Кредитний ризик (credit risk) - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 

через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із 

банком, або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності 

Банку, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, 

коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними 

відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи 

поза балансом. 

Мінімізація кредитного ризику досягається за рахунок проведення зваженої кредитної політики, здійснення 

кредитного аналізу, супроводження та моніторингу кредитів. Процедури розгляду, затвердження та надання 

кредитів чітко визначені відповідними внутрішніми положеннями Банку. Рішення про видачу кредитів 

приймаються кредитними комітетами різних рівнів, від 1-го (відділення) до 4-го (Спостережна рада) в 

залежності від суми кредиту. Окрім управління індивідуальними кредитними ризиками здійснюється 

управління портфельними кредитними ризиками шляхом визначення і контролю істотних концентрацій в 

кредитному портфелі Банку, які є предметом розгляду Комітету з портфельних кредитних ризиків. Цей комітет 

приймає рішення щодо обмеження портфельних кредитних ризиків та необхідних для цього заходів. 

Міжбанківські операції здійснюються виключно в межах лімітів, що визначаються на основі багатостороннього 

фінансового аналізу банків-контрагентів, розглядаються та затверджуються Комітетом з управління активами та 

пасивами Банку за кожним окремим контрагентом на обмежений строк. 

Банк при проведенні кредитних операцій обов’язково дотримується нормативів кредитних ризиків та 

інвестування, встановлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності Банків в Україні, затвердженою 

Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368: 

- максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7); 

- великих кредитних ризиків (Н8); 

- максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9); 

- максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10); 

- норматив загальної суми інвестування (Н12). 

Оцінка фінансового стану позичальника визначається в Банку за такими показниками: 

- коефіцієнт загальної ліквідності; 

- коефіцієнт миттєвої ліквідності;  

- коефіцієнт достатності капіталу;  

- коефіцієнт маневреності власних коштів;  

- коефіцієнт покриття основних засобів;  

- коефіцієнт покриття оборотних засобів;  

- обертання кредиторської заборгованості; 

- обертання активів; 

- рентабельність активів; 
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- співвідношення грошових потоків до позикових коштів; 

- коефіцієнт покриття заставою суми кредиту.  

Формування резерву на покриття можливих збитків по кредитах проводиться відповідно до Положення про 

порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 

банків, затвердженим Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 (із змінами та доповненнями). 

Моніторинг кредитного ризику передбачає підготовку та подання періодичних звітів керівництву та 

Спостережній раді із достатньою інформацією для оцінки рівня ризику. Ці звіти включають наступне:  

- перелік кредитів у розрізі класифікації за ризиком;  

- аналіз проблемних кредитів;  

- оцінку напрямку розвитку ризику у кредитному портфелі;  

- інформацію про проблемні кредити за кредитними інспекторами, філіями, галузями, видами 

забезпечення тощо;  

- аналіз змін рівня резервів Банку на основі рівня і тенденцій змін проблемних активів і загальної суми 

кредитів;  

- аналіз концентрації кредитів за клієнтами, пов'язаними з ними особами, галузями економіки і 

регіонами. 

-  

12.2. Ринковий ризик. 

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

несприятливі коливання вартості цінних паперів, товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в 

торговельному портфелі. Цей ризик випливає зі спекулятивних торговельних операцій на ринку, які не входять 

до бізнес-стратегії банку і які банк не проводить. Здійснюючи операції виключно в рамках банківського 

портфелю, ПроКредит Банк уникає ринкових ризиків в своїй діяльності, здійснюючи управління ризиками 

можливого впливу ринкових факторів на інструменти банківського портфелю банку в розрізі інших відповідних 

категорій ризику. 

 

12.3. Валютний ризик. 

Валютний ризик (foreign currency risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, 

який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Виділяються 

наступні види валютного ризику: 

- ризик трансакції — полягає в тому, що несприятливі коливання курсів іноземних валют впливають на 

реальну вартість відкритих валютних позицій; 

- ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик) — полягає в тому, що величина 

еквівалента валютної позиції у звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які 

використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах в базову (національну) валюту;  

- економічний валютний ризик — полягає в змінах конкурентоспроможності Банку або його структур, що 

входять в консолідовану групу, на зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних курсів.  

Система управління валютним ризиком передбачає щоденний аналіз структури активів та пасивів Банку в 

розрізі валют, розміру і структури відкритої валютної позиції та їх відповідності встановленим лімітам. Банк не 

тримає валютних позицій з метою отримання спекулятивного прибутку від змін валютних курсів, виходячи з 

принципу необхідності і достатності валютної позиції Банку для обслуговування клієнтських потреб. 

 

12.4. Процентний ризик. 

Процентний ризик (interest rate risk) — 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. Основними виділяються 

наступні основні типи процентного ризику: 

- ризик зміни вартості ресурсів  (repricing risk) — який виникає через різницю в строках погашення (для 

інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із 

змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов'язань та позабалансових позицій; 

- ризик зміни кривої дохідності (yield curve risk) — ризик, який виникає через зміни в нахилі та формі 

кривої дохідності;  

- базисний ризик (basis risk) — ризик,  який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між 

коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики щодо 

переоцінки яких є однаковими;  



 
Річний фінансовий звіт ЗАТ "ПроКредит Банк" за 2007 р. 

 

 

11 

 

 

- ризик права вибору (optionality risk) — ризик права вибору, який постає із наявності права відмови від 

виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо чи опосередковано наявне в багатьох 

банківських активах, зобов'язаннях та позабалансових портфелях. 

Для вимірювання процентного ризику Банку використовуються статистична модель процентних розривів 

(геп-аналіз), аналіз тривалості та вартості під ризиком (value at risk), що дозволяють заздалегідь оцінювати 

наслідки незбалансованості в структурі відсоткових ставок Банку та здійснювати управління цим видом ризику 

шляхом прийняття Комітетом з управління активами та пасивами Банку рішень щодо необхідних змін в 

процентних позиціях Банку. 

 

12.5. Ризик ліквідності. 

Ризик ліквідності (liquidity risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками 

коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання. Ризик ліквідності ринку 

виникає через нездатність визначати або враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність 

залучати кошти в необхідних обсягах та за прийнятними ставками та/або реалізовувати активи швидко і з 

мінімальними втратами вартості. Банк виділяє два види ризику ліквідності: ризик ліквідності фінансування та 

ризик ліквідності ринку. 

Ризик ліквідності фінансування (funding risk) — ризик, що виникає через неспроможність Банку закрити 

розриви в своїх позиціях за поточними ринковими ставками та в потрібний строк, не зазнавши при цьому 

неприйнятних витрат. Виникає у разі виникнення розривів в грошових позиціях Банку, наприклад при 

рефінансуванні активів пасивами з відмінними строками. 

Ризик ліквідності ринку (market liquidity risk) — ризик, що виникає через неспроможність Банку реалізувати 

активи на ринку швидко та з мінімальними втратами вартості. 

Управління ризиком ліквідності здійснюється на підставі щоденного аналізу строкової структури активів та 

пасивів Банку та прогнозування грошових потоків з урахуванням ступеня ринкової ліквідності активів та 

середньостатистичної динаміки пасивів Банку. Позиція банку з ліквідності в розрізі валют розглядається 

щотижня на Комітеті з управління активами та пасивами, де приймається рішення щодо джерел та способів 

залучення коштів, їх розміщення або змін у структурі активів чи пасивів Банку.  

Основними засобами контролю ризиків ліквідності фінансування є: 

- дотримання регулятивних вимог щодо ліквідності Банку. Для цього Банк керується в першу чергу 

вимогами Національного банку України та інших регулятивних установ, до юрисдикції яких підпадає 

Банк та його операції. У разі виникнення суперечностей, перевагу мають вимоги НБУ. 

- планування фінансування Банку. Набуває форми постійного процесу, ціллю якого є встановлення та 

підтримання обсягів та часової структури рефінансування Банку, що якнайкращим чином відповідають 

його активним операціям, як наявним так і потенційним. 

- встановлення обмежень щодо  активів з низькою ліквідністю, шляхом введення лімітів по конкретних 

продуктах та по спеціальних показниках, що вимірюють ризик ліквідності ринку (як встановлених 

законодавчо, так і таких, що додатково використовуються Банком для контролю ризику ліквідності).  

- планування дій у разі настання кризи ліквідності.  

-  

12.6. Операційний ризик. 

Операційні ризики (operational risk) — це наявні, або потенційні ризики для надходжень Банку, або його 

капіталу, що виникають через хибність внутрішніх процесів Банку, технічні негаразди, помилки чи шахрайство 

співробітників, або зовнішні фактори.  

Операційно-технологічний 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.  

Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через помилку, невчасне виконання робіт або 

шахрайство або стати причиною того, що інтереси Банку постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад, 

дилери, кредитні працівники або інші працівники Банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть 

операції в порушення етичних норм або із занадто високим ризиком. Операційно-технологічний ризик виникає 

також через неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних технологій. До інших аспектів 

операційно-технологічного ризику належить імовірність непередбачених подій, наприклад пожежі або 

стихійного лиха. 

Мінімізація операційного ризику досягається впровадженням системи чіткого розподілу повноважень 

окремих підрозділів та працівників Банку при виконанні всіх банківських операцій з обмеженим доступом в 
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операційну систему та щоденною звіркою рахунків. В Банку працює Комітет з управління операційними 

ризиками, який розглядає питання та готує пропозиції по упередженню, страхуванню, оптимізації чи мінімізації 

операційних ризиків. Для моніторингу та оперативного контролю наявних та потенційних операційних втрат в 

Банку запроваджено щомісячний збір інформації з операційних втрат. З метою управління операційними 

ризиками, в нештатних ситуаціях розробляються комплекси заходів або проекти щодо їх усунення або 

мінімізації. В Банку також існує план забезпечення безперервної діяльності та відновлення роботи в разі лиха, 

що являє собою заздалегідь розроблені підходи та інструкції щодо дій, у разі настання подій, що ведуть до 

переривання або зупинки операційних процесів Банку. Цей план є предметом постійного оновлення та 

вдосконалення з метою його підтримки в дієвому стані. 

Управління операційними ризиками здійснюється керівниками відповідних підрозділів, що відповідальні за 

контроль дотримання операційних процедур Банку та принципу чотирьох очей, а також за впровадження мір 

щодо зниження операційних ризиків, ініційованих та затверджених Комітетом по управлінню операційними 

ризиками. 

Комітет з операційних ризиків забезпечує контроль операційних ризиків Банку та затверджує міри щодо їх 

усунення або зниження, створюючи необхідні робочі групи.  

Відділ Ризик-менеджменту забезпечує розробку кількісних та якісних методів ідентифікації, аналізу, 

вимірювання та контролю операційних ризиків, а також незалежну їх оцінку.  

З метою управління операційними ризиками в Банку розроблено внутрішній документ "Положення про дії 

при надзвичайних ситуаціях".  

Для цілей вимірювання операційних ризиків, випадки втрат за цими ризиками класифікуються на наступні 

основні категорії відповідно до вимог Нової Базельської Угоди. Ці категорії узагальнюють випадки втрат за 

операційними ризиками на основі схожості їх характеристик у всіх банків групи. Класифіковані випадки 

заносяться до єдиної бази даних операційних ризиків Loss Events Database. 

Кількісне вимірювання операційного ризику здійснюється на основі обчислення ключових ризик-

індикаторів (key risk indicators), що являють собою показники операційної діяльності Банку, що корелюють з 

рівнем операційних ризиків, пов’язаних з ними. 

Якісне вимірювання операційного ризику здійснюється шляхом аналізу випадків фактичних або 

потенційних операційних втрат з бази даних Loss Events Database у розрізі їх типовості або не типовості та 

ступеню їх впливу на операційні процеси Банку, а також шляхом експертної оцінки основних операційних 

процесів Банку. 

Здійснення контролю операційних ризиків полягає в розробці та реалізації наступних заходів щодо їх 

зниження, попередження або усунення: 

- інструктування персоналу щодо принципів та шляхів мінімізації операційних ризиків; 

- розподіл та обмеження прав доступу до інформаційних систем та приміщень Банку; 

- планування відновлення роботи Банку у разі виникнення непередбачуваних обставин (вихід з ладу 

інформаційних систем, пожежа, землетрус тощо); 

- реалізація заходів щодо зниження рівня операційних ризиків Банку; 

- страхування операційних ризиків. 

Впровадження цих заходів у Банку координує відділ Ризик-менеджменту,  а також Комітет з операційних 

ризиків та робочі групи, що ним створюються. 

Для моніторингу операційних ризиків всі структурні підрозділи Банку складають звіти щодо втрат за 

операційними ризиками та представляють їх у Відділ Ризик менеджменту, який аналізує, консолідує цю 

інформацію та доводить її до відома Комітету з управління операційними ризиками та Правління Банку. 

Відділ Ризик менеджменту також на регулярній основі готує звіт щодо ключових ризик-індикаторів 

операційного ризику, а також щодо якісної оцінки основних операційних процесів Банку та доводить його до 

відома Комітету з управління операційними ризиками та Правління Банку. 

 

 

12.7. Юридичний ризик. 

Юридичний ризик (legal risk) — це наявний або потенційний ризик для надходжень Банку, або його 

капіталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, нормативно-правових актів, 

угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення. Банківські 

установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених 

сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими 

уповноваженими органами. 
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Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності 

грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій Банку на ринку, звуження 

можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.  

Управління юридичним ризиком реалізовано шляхом здійснення більшої частини банківських операцій на 

основі стандартизованої юридичної документації, затвердженої Правлінням Банку з урахуванням висновків 

зовнішніх юридичних фірм та юридичного управління Банку. Інформація щодо судових позовів та тяжб, в яких 

фігурує Банк, є предметом постійного моніторингу та контролю з боку Правління та Комітету з Загальних Ризиків 

Банку. 

Система управління юридичним ризиком Банку включає:  

- політику ведення бізнесу відповідно до принципів корпоративного управління, систему визначення і 

оцінки дотримання Банком вимог всіх законів та нормативно-правових актів Національного банку 

України та інших державних органів;  

- процес моніторингу змін у законодавстві, які можуть вплинути на фінансовий стан Банку або 

спричинити зміну параметрів його роботи; 

- процес моніторингу всіх судових справ, в яких Банк виступає стороною; 

- систему звітності для здійснення моніторингу рівня юридичного ризику для всіх видів діяльності Банку.  

Юридичне управління Банку  здійснює управління юридичними ризиками Банку та надає відділу Ризик-

менеджменту та Комітету з операційних ризиків інформацію, необхідну для моніторингу юридичних ризиків, на 

які наражається Банк. 

 

12.8. Ризик репутації. 

Ризик репутації — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або 

органами нагляду. Це впливає на спроможність Банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати 

нові послуги або підтримувати відносини, що тривають. Цей ризик може привести Банк до фінансових втрат або 

зменшення клієнтської бази, у тому числі через притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної 

відповідальності.  

Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому банки мають відповідально ставитися до своїх 

взаємовідносин із клієнтами та суспільством.  

Управління ризиком репутації здійснюється шляхом дотримання Банком міжнародних професійних 

стандартів, кодексу етики та поведінки, а також соціальної місії Банку щодо розвитку малого підприємництва, 

які є загальними для всіх банків ПроКредит Групи. Репутація та публічний імідж Банку є предметом постійного 

моніторингу з боку PR-служби та контролю з боку Комітету з операційних ризиків. 

Публічне сприйняття іміджу Банку можна розділити на дві категорії:  

- сприйняття ринком, наприклад нинішніми або потенційними клієнтами, контрагентами, акціонерами 

(учасниками);  

- сприйняття органами державного регулювання, наприклад Національним банком, Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими 

уповноваженими органами. 

Система управління ризиком репутації Банку включає:  

- політику щодо управління ризиком репутації,  відповідно до принципів корпоративного управління;  

- інформаційну систему управління (набір форм звітності, схему документообігу тощо) для Спостережної 

ради, Правління або профільних колегіальних органів Банку щодо моніторингу уразливості всіх видів 

діяльності Банку до ризику репутації.  

Крім того для адекватного управління ризиком репутації Банк  проводить регулярний моніторинг 

повідомлень засобів масової інформації про Банк, пов'язані з ним структури та клієнтів з метою вжиття 

відповідних заходів, спрямованих на підтримання та відновлення позитивної репутації Банку та його іміджу. 

Відділ маркетингу (PR-менеджер) здійснює контроль ризику репутації, а також доводить до Правління, 

відділу Ризик-менеджменту та Комітету з операційних ризиків інформацію щодо моніторингу рівня 

репутаційних ризиків, на які наражається Банк. 

Існуючий в Банку Відділ Ризик-менеджменту виконує функції визначення, вимірювання та моніторингу 

портфельних кредитних ризиків, ринкових, операційних, правових ризиків, та ризику ліквідності, а також 

створення методологічної основи для організації контролю цих ризиків відповідними підрозділами банку. 

Через систему внутрішньої звітності він забезпечує поінформованість Правління та Спостережної ради Банку 

щодо рівня ризику якому він піддається та щодо його адекватності стратегічно прийнятним рівням ризику, які 

визначаються Спостережною радою Банку. Відділ Ризик-менеджменту виконує також організаційну функцію 
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щодо координації заходів щодо зниження ризиків, які затверджуються Комітетами з Загальних та Операційних 

Ризиків Банку, а також висуває ініціативи щодо зниження ризиків на цих комітетах. 

Методологічні засади управління ризиками (основні документи): 

№ п/п Назва документу Ризики 

1. ProCredit Group Risk Policy 
Загальні 

питання 
2. Політика управління ризиками в ЗАТ "ПроКредит Банк".  

3. Положення про відділ ризик-менеджменту ЗАТ "ПроКредит Банк". 

4. ProCredit Group Credit Risk Management Manual 

Кредитний 

5. ProCredit Group Credit Portfolio Risk Management Manual 

6. ProCredit Group Inter-Bank Risk Management Manual 

7. Положення про комітет з управління активами і пасивами  ЗАТ "ПроКредит Банк".  

8. Положення про Кредитну політику. 

9. 
Методика проведення оцінки фінансового стану позичальників – юридичних осіб ЗАТ 

"ПроКредит Банк". 

10. 
Положення про оцінку ризику за кредитами та формування резервів ЗАТ "ПроКредит 

Банк". 

11. ProCredit Group Liquidity Risk Management Manual 

Ліквідності, 

ринковий 

12. ProCredit Group Interest Rate Risk Management Manual 

13. Положення про діяльність Казначейства ЗАТ "ПроКредит Банк". 

14. 
Положення контролю за рівнем достатності капіталу  ЗАТ "ПроКредит Банк" з 

урахуванням ризиків, притаманних його діяльності 

15. 

Положення про порядок надання, зміни та блокування прав доступу до 

корпоративної мережі, інформаційним системам та апаратному забезпеченню ЗАТ 

"ПроКредит Банк". 

Операційний 
16. 

Положення про організацію операційно-касової роботи і веденню бухгалтерського 

обліку у відділенні ЗАТ "ПроКредит Банк". 

17. Положення про організацію касової роботи в ЗАТ "ПроКредит Банк". 

18. 
Правила закупки та порядок придбання основних засобів та оплати витрат в ЗАТ 

"ПроКредит Банк". 

19. Положення про використання інформаційних ресурсів корпоративної мережі 

20. Правила оформлення довіреностей та підписання договорів в ЗАТ "ПроКредит Банк". 
Юридичний, 

операційний 

21. Програма внутрішнього фінансового моніторингу. Операційний, 

репутації, 

юридичний  
22. 

Процедура зі здійснення заходів для попередження легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 

23. Положення про зв'язки з громадськістю.  Репутації 

 

Таким чином, в рамках системи управління ризиками створюється культура ризик-менеджменту Банку. 

Головний елемент цієї культури ̶ доведення відношення Банку до ризику і пов'язаних з ним корпоративних 

цінностей і пріоритетів до відома співробітників, що приймають участь в процесі прийняття рішень на всіх 

рівнях управління, усвідомлення ними банківських ризиків у своїй діяльності та невід’ємність заходів щодо 

мінімізації ризиків від бізнес-процесів Банку. 

 

13. Платоспроможність Банку як співвідношення його капіталу і сумарних активів, зважених щодо 

відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику, яка визначає достатність капіталу Банку для проведення активних 

операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності, складає на               

31 грудня 2007 року 12,22 % за умови нормативного значення не менше 10 %.  

 

Інші економічні показники, що відображають діяльність Банку, станом за кінець дня 31 грудня 2007 року 

наведено нижче.  

Коефіцієнт 
Значення, розраховане Банком Нормативне 

значення 31 грудня 2007 31 грудня 2006 

Норматив адекватності регулятивного Капіталу (Н2)  12.22% 11.15% Не менше 10% 

Норматив адекватності основного Капіталу (Н3) 7,48% 5,88% Не менше 4% 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 77.67% 111.63% Не менше 20% 
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Норматив поточної ліквідності (Н5) (з кінцевим строком 

погашення до 31 дня) 
75.92% 131.53% Не менше 40% 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) (з 

початковим строком погашення до 1 року) 
51.59% 55.67% Не менше 20% 

 

14. В 2007 році Банк не припиняв ніяких видів діяльності. 

 

15. Банк не мав обмежень щодо володіння активами cтаном на кінець дня 31.12.2007 р. 

 

16. Управління Банком. 

Органами управління Банку є: 

- Загальні збори Акціонерів (вищий орган); 

- Спостережна рада Банку; 

- Правління Банку. 

Органами контролю Банку є: 

- Ревізійна комісія; 

- Внутрішній аудит. 

16.1. Загальні збори Акціонерів є вищим органом управління Банку, до виключної компетенції яких 

належать повноваження про прийняття рішення про: 

- визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження його планів та звітів про їх 

виконання; 

- внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

- зміни розміру Статутного капіталу Банку; 

- призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради Банку, Ревізійної комісії; 

- затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства,  

затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора; 

- розподіл прибутку Банку; 

- припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу. 

16.2. Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами Акціонерів з числа акціонерів Банку та 

представляє інтереси Акціонерів Банку в перерві між проведенням Загальних зборів Акціонерів і в межах 

компетенції, визначеної Статутом Банку, здійснює такі функції: 

- призначає і звільняє голову Правління Банку та членів Правління Банку; 

- контролює діяльність Правління Банку; 

- визначає зовнішнього аудитора; 

- встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Банку; 

- приймає рішення щодо покриття збитків; 

- приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і 

представництв Банку, затвердження їх статутів і положень; 

- інше.  

16.3. Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку та 

несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом 

Банку, рішеннями Загальних зборів Акціонерів і Спостережної ради Банку. Правління Банку уповноважене 

вчиняти такі дії та нести відповідальність за їх здійснення: 

- здійснювати повсякденну діяльність та всі інші види діяльності Банку у встановлених напрямками 

діяльності межах, як визначається Загальними зборами Акціонерів, Спостережною радою та 

внутрішніми положеннями Банку; 

- готувати щомісячні звіти щодо ключових аспектів господарської діяльності Банку та подавати такі 

звіти Спостережній раді; 

- готувати спеціальні звіти на вимогу Спостережної ради; 

- брати участь у засіданні Спостережної ради на запрошення Голови Спостережної ради; 

- призначати та звільняти незалежного реєстратора; 

- виконувати інші завдання, поставлені перед ним Спостережною радою, та дотримуватись усіх 

вимог законодавства України. 
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16.4. Ревізійна Комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку та підзвітна 

Загальним зборам Акціонерів.  

16.5. Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради Банку та підзвітна 

Спостережній раді Банку та Ревізійній комісії. 

 

17. Керівництво Банку не володіє акціями Банку. 

 

18. Банк створений за участю 100 % іноземного капіталу. Зареєстрований та сплачений статутний фонд 

Банку на кінець дня 31.12.2007 р. становить 150,000,041.16 грн. (примітка 17). Статутний фонд ділиться на 

314604 прості іменні акції, які випущених у документарній формі, кожна номінальною вартістю 476,79 гривні.  

Акції серед учасників Банку поділяються наступним чином (вони ж є учасниками істотної участі): 

Акціонери Банку Країна 
Кількість 

акцій, шт. 

Частка в 

статутному 

капіталі, % 

Вартість акцій,  

грн. 

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку 

(European Bank for Reconstruction and 

Development) 

Велико-

британія 
62916 20.00 29,997,719.64 

Вестерн Ен.Ай.Ес. Ентерпрайз Фонд (Western NIS 

Enterprise Fund) 
США 62922 20.00 30,000,580.38 

ПроКредит Холдінг АГ (ProCredit Holding AG) Германія 188766 60.00 90,001,741.14 

Усього:  314604 100.00 150,000,041.16 

 

19. Кількість працівників на кінець дня 31.12.2007 р. становить 1867 осіб, на кінець дня 31.12.2006 р. –          

1562 особи.   

 

20. З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку, подання повної та своєчасної  фінансової 

звітності, відповідно до наказу № 412 від 20.09.2007 р. була проведена річна інвентаризація активів, 

зобов'язань (балансових та позабалансових), резервів, грошових документів, цінностей і бланків суворої 

звітності, про що складено акт інвентаризації. Розходжень між даними обліку та фактичною наявністю активів 

Банку не встановлено.  

 

21. Інформація відповідно до статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від              

23.02.2006 р. № 3480: 

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 

капіталу не відбувалося; 

- прийняття рішення про викуп власних акцій не відбувалося; 

- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі відсутні; 

- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Банку не відбувалося; 

- зміна складу посадових осіб Банку: 

а)  

Черговими загальними зборами акціонерів ЗАТ "ПроКредит Банк" від 15.05.2007 р. протокол б/н, 

прийнято рішення про зміну складу посадових осіб: 

Голова Ревізійної комісії – Рюдігер Рураїнскі (паспортні дані відсутні, нерезидент). Попереднє місце 

роботи Commerzbank AG, Germany. Зараз працює в ProCredit Holding AG. Часткою в статутному капіталі 

банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Член Ревізійної комісії – Філіпп Потт (паспортні дані відсутні, нерезидент). Попередня посада - Член 

Правління ЗАТ "ПроКредит Банк" в Україні. Зараз обіймає посаду Голови Правління ПроКредит Банк в 

Грузії. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має.  

Член Ревізійної комісії – Бенедікт Браус (паспортні дані відсутні, нерезидент). Попереднє місце роботи 

Deloitte und Touche GmbH, Frankfurt, Germany, менеджер. Зараз працює в ProCredit Holding AG, 

Frankfurt, Germany головою групи ризик менеджменту. Часткою в статутному капіталі банку не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

б)  

Комісією Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області з питань 
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нагляду та регулювання діяльності банків повідомлено листом від 04.04.2007 N 09-116/8475 про 

прийняття рішення від 29 березня 2007 № 07141 про погодження призначення Пономаренка Віктора 

Вікторовича (паспорт ВМ 215707 виданий Малинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 

30.09.1996р.) Заступником Голови Правління, членом Правління ЗАТ "ПроКредит Банк". Раніше 

працював в ЗАТ "ПроКредит Банк" на посадах: керівник управління розвитку бізнес-клієнтів та 

фінансовий директор. 

Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

- зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, не відбувалося;  

- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв не відбувалося;  

- рішення вищого органу Банку про зменшення статутного капіталу не відбувалося; 

-  порушення справи про банкрутство Банку, винесення ухвали про його санацію не відбувалося; 

- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство Банку не відбувалося. 

 

 

  

10 квітня 2008 р.                                                        Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 

 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 
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Баланс 

ЗАТ "ПроКредит Банк" 

за станом на 31 грудня 2007 р. 

    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 5 

  Активи       

1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку   141770 94384 

2 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним  

банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком 

України  

2 30000 - 

3 Кошти в інших банках 3 215275 190219 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 - - 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 250 - 

6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 1905476 1462838 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 - - 

8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії  8 - - 

9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 179920 69022 

10 Нараховані доходи до отримання  10 16319 13367 

11 Відстрочений податковий актив  - 8887 

12 Інші активи 11 11049 11367 

13 Довгострокові активи, призначені для продажу  12 56 - 

14 Усього активів   2500115 1850084 

  Зобов'язання       

15 Кошти банків:   222613 89635 

15.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України   - - 

16 Кошти клієнтів 13 1682033 1199580 

17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком   - - 

18 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 224502 261170 

19 Нараховані витрати до сплати 15 40462 32404 

20 Відстрочені податкові зобов'язання   7348 - 

21 Інші зобов'язання 16 64231 132587 

22 Усього зобов'язань   2241189 1715376 

  Власний капітал       

23 Статутний капітал 17 150000 75000 

24 Капіталізовані дивіденди   - - 

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

26 Емісійні різниці   778 778 

27 Резерви та інші фонди банку   38796 37063 

28 Резерви переоцінки, у тому числі:     54382 - 

28.1 Резерви переоцінки  необоротних  активів   54382 - 

28.2 Резерви переоцінки цінних паперів   - - 

29 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років   - - 

30 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження   14970 21867 

31 Усього власного капіталу    258926 134708 

32 Усього пасивів   2500115 1850084 

 

 

10 квітня 2008 р.                                                                Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 
 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                          Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
        (прізвище виконавця, номер телефону) 
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Звіт про фінансові результати 
ЗАТ "ПроКредит Банк" 

за станом на 31 грудня 2007 р. 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 5 

1 Чистий процентний дохід   187235 145770 

1.1 Процентний дохід 19 342875 247106 

1.2 Процентні витрати 20 (155640) (101336) 

2 Чистий комісійний дохід   36644 27568 

2.1 Комісійний дохід   40228 30213 

2.2 Комісійні витрати   (3584) (2645) 

3 Торговельний дохід 21 5986 4340 

4 Дохід у вигляді дивідендів 22 - - 

5 Дохід від участі в капіталі   - - 

6 Інший дохід   5053 2293 

7 Усього доходів   234918 179971 

8 Загальні адміністративні витрати 23 (64227) (47194) 

9 Витрати на персонал 24 (92762) (55597) 

10 Втрати від участі в капіталі   - - 

11 Інші витрати*   (34703) (23050) 

12 Прибуток від операцій     43226 54130 

13 Чисті витрати на формування резервів 25 (19849) (22586) 

14 
Дохід/Збиток від довгострокових активів призначених для 

продажу 
 - - 

15 Прибуток до оподаткування   23377 31544 

16 Витрати на податок на прибуток 26 (8407) (9677) 

17 Прибуток після оподаткування   14970 21867 

18 
Чистий прибуток/збиток від довгострокових активів, призначених 

для продажу 
27 - - 

19 Чистий прибуток/збиток банку  14970 21867 

20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 - - 

21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)       28 - - 
 

*) До рядка 11 Звіту про фінансової результати "Інші витрати" включені: 

- за 2007 рік: 

- 986 тис. грн. (рах. № 7391) - витрати на інкасацію та перевезення цінностей; 

- 1044 тис. грн. (рах. № 7392) - витрати на аудит; 

- 22097 тис. грн. (рах. № 7395) - витрати на оперативний лізинг (оренда офісних приміщень); 

- 9074 тис. грн.  (рах. № 7396) - витрати на консультаційні послуги фінансового характеру; 

- 112 тис. грн.  (рах. № 7397) - штрафи, що сплачені банком; 

- 690 тис. грн.  (рах. № 7399) - інші банківські витрати; 

- 700 тис. грн. (рах. № 7499) - інші адміністративні витрати (страхування, членські внески тощо). 

Усього: 34703 тис. грн.   
 

- за 2006 рік: 

- 518 тис. грн. (рах. № 7391) - витрати на інкасацію та перевезення цінностей; 

- 820 тис. грн. (рах. № 7392) - витрати на аудит; 

- 12191 тис. грн. (рах. № 7395) - витрати на оперативний лізинг (оренда офісних приміщень); 

- 8226 тис. грн.  (рах. № 7396) - витрати на консультаційні послуги фінансового характеру; 

- 84 тис. грн.  (рах. № 7397) - штрафи, що сплачені банком; 

- 548 тис. грн.  (рах. № 7399) - інші банківські витрати; 

- 663 тис. грн. (рах. № 7499) - інші адміністративні витрати (страхування, членські внески тощо). 

Усього: 23050 тис. грн.   
 

10 квітня 2008 р.                                                                Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 
 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                          Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
        (прізвище виконавця, номер телефону) 
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Звіт про рух грошових коштів 
ЗАТ "ПроКредит Банк" 

за станом на 31 грудня 2007 року 
(непрямий метод) 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті Примітки 2007 рік 2006 рік 
1 2  3 4 5 

  І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ       

1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду    14970 20744 

  Поправки чистого прибутку        

2 Нараховані витрати 15 8058 10684 

3 Нараховані доходи 10 (4430) (3323) 

4 Амортизація необоротних активів 9, 23 18474 9883 

5 Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 25 19849 9737 

6 Торговельний результат   - - 

7 Нарахований та відстрочений податок   (1985) (2096) 

8 Прибуток (збиток) від  продажу інвестицій    7 165 

9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії   - - 

10 Амортизація дисконту і премії цінних паперів 14 (1668) (1122) 

11 Інший рух коштів, які не є грошовими   - - 

12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку   53275 44672 

13 
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, 

кредитів та передоплат іншим банкам 
3 (58119) (17546) 

14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 6 (461325) (335856) 

15 Зменшення (збільшення) інших активів  1046 (4270) 

16 
Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного 

банку України 
  - - 

17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків   132978 (6406) 

18 Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 13 482453 252595 

19 
Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) 

сертифікати  
  - - 

20 Збільшення (зменшення) інших зобов’язань 16 (68971) (704) 

21 
Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у 

портфелі банку на продаж 
 5 (250) - 

22 
Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від 
операційної діяльності 

  27812 (112187) 

23 
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної 
діяльності 

  81087 (67515) 

  ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ       

24 Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 2  (30000) - 

25 Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії   - - 

26 Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії   - - 

27 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів  9 (56869) (16142) 

28 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності   (86869) (16142) 

  ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ       

29 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 14 (35000) 43908 

30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань 16, ряд. 1 - 40400 

31 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу  17 75000 - 

32 Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду  18 (20134) - 

33 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності   19866 84308 

34 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів   14084 651 

35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року   151500 112694 

36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року   165584 113345 

     
10 квітня 2008 р.                                                        Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 
 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 
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10 квітня 2008 р.                                                        Голова Правління 

 

_______________ Дірк Хабьок 
 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 

 

 

 

Звіт про власний капітал 
ЗАТ "ПроКредит Банк"  

за станом на 31 грудня 2007 р. 
(тис. грн.) 

Ря-

док 
Найменування статті 

При- 

мітки 

Статутний  

капітал 

зареєст-

рований, 

сплачений 

Капіта-

лізовані 

диві-

денди 

Викуп-

лені 

власні 

акції 

Емі-

сійні 

різниці 

Резерви 

та інші 

фонди 

банку 

Резерви 

перео-

цінки 

Нерозподі-

лений 

прибуток 

(непокоритий 

збиток) 

Капітал, 
резервні та 
інші фонди, 

усього 

2006 рік 

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

1 Залишок на 1 січня звітного року  75000 - - 778 37063 - 21867 134708 112841 

2 Скоригований залишок на початок року                                                          75000 - - 778 37063 - 21867 134708 112841 

2.1 Коригування: Зміна облікової політики 1.3 - - - - - - - - - 

2.2                            Виправлення помилок 1.3 - - - - - - - - - 

3 Переоцінка необоротних активів  - - - - - 72510 - 72510 - 

4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття  - - - - - - - - - 

5 Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів  - - - - - (18128) - (18128) - 

6 Переоцінка інвестицій  в асоційовані й дочірні компанії  - - - - - - - - - 

7 
Сума результатів переоцінки інвестицій  в асоційовані й дочірні 

компанії  в разі їх реалізації 
 - - - - - - - - - 

8 Чистий прибуток звітного року  - - - - - - 14970 14970 21867 

9 Розподіл прибутку до загальних резервів банку  - - - - - - - - - 

10 Розподіл прибутку до резервних фондів  - - - - 1733 - (1733) - - 

11 Розподіл прибутку до інших фондів банку  - - - - - - - - - 

12 Дивіденди, що сплачені у звітному році  - - - - - - (20134) (20134) - 

13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році  - - - - - - - - - 

14 Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу  - - - - - - - - - 

15 Внески за акціями нового випуску  75000 - - - - - - 75000 - 

16 Викуплені власні акції  - - - - - - - - - 

17 Продаж раніше викуплених власних акцій  - - - - - - - - - 

18 Анульовані раніше викуплені акції  - - - - - - - - - 

19 Залишок  за станом на кінець дня 31 грудня звітного року  150000 - - 778 38796 54382 14970 258926 134708 
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Таблиця 1. Зміни та рух капіталу за 2007 рік 
(тис. грн.) 

Ря-

док 
Найменування статті Примітки 

Статутний  

капітал 

зареєст-

рований, 

сплачений 

Капіта-

лізовані 

дивіденди 

Викуплені 

власні 

акції 

Емісійні 

різниці 

Резерви та 

інші фонди 

банку 

Резерви 

перео-

цінки 

Нерозподі-

лений 

прибуток 

(непокоритий 

збиток) 

Капітал, 
резервні та 
інші фонди, 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Залишок на 1 січня звітного року  75000 - - 778 37063 - 21867 134708 

2 Скоригований залишок на початок року  75000 - - 778 37063 - 21867 134708 

2.1 Коригування: Зміна облікової політики 1.3 - - - - - - - - 

2.2                            Виправлення помилок 1.3 - - - - - - - - 

3 Переоцінка необоротних активів  - - - - - 72510 - 72510 

4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття  - - - - - - - - 

5 Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів  - - - - - (18128) - (18128) 

6 Переоцінка інвестицій  в асоційовані й дочірні компанії  - - - - - - - - 

7 Сума результатів переоцінки інвестицій  в асоційовані  й дочірні компанії  в 

разі їх реалізації 
 - - - - - - - - 

8 Чистий прибуток звітного року  - - - - - - 14970 14970 

9 Розподіл прибутку до загальних резервів банку  - - - - - - - - 

10 Розподіл прибутку до резервних фондів  - - - - 1733 - (1733) - 

11 Розподіл прибутку до інших фондів банку  - - - - - - - - 

12 Дивіденди, що сплачені у звітному році  - - - - - - (20134) (20134) 

13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році  - - - - - - - - 

14 Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу  - - - - - - - - 

15 Внески за акціями нового випуску  75000 - - - - - - 75000 

16 Викуплені власні акції  - - - - - - - - 

17 Продаж раніше викуплених власних акцій  - - - - - - - - 

18 Анульовані раніше викуплені акції  - - - - - - - - 

19 Залишок  за станом на кінець дня 31 грудня звітного року  150000 - - 778 38796 54382 14970 258926 

 

На кінець дня 31.12.2007 р.: залишок нарахованих та неотриманих доходів становить 16319 тис. грн. (примітка 10); залишок нарахованих та несплачених витрат – 40462 тис. грн. 

(примітка 15). 
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Таблиця 2. Зміни та рух капіталу за 2006 рік 
(тис. грн.) 

Ря-

док 
Найменування статті Примітки 

Статутний  

капітал 

зареєст-

рований, 

сплачений 

Капіта-

лізовані 

дивіденди 

Викуплені 

власні 

акції 

Емісійні 

різниці 

Резерви та 

інші фонди 

банку 

Резерви 

перео-

цінки 

Нерозподі-

лений 

прибуток 

(непокоритий 

збиток) 

Капітал, 
резервні та 
інші фонди, 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Залишок на 1 січня звітного року  75000 - - 778 16319 - 20744 112841 

2 Скоригований залишок на початок року  75000 - - 778 16319 - 20744 112841 

2.1 Коригування: Зміна облікової політики 1.3 - - - - - - - - 

2.2                            Виправлення помилок 1.3 - - - - - - - - 

3 Переоцінка необоротних активів  - - - - - - - - 

4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття  - - - - - - - - 

5 Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів  - - - - - - - - 

6 Переоцінка інвестицій  в асоційовані й дочірні компанії  - - - - - - - - 

7 Сума результатів переоцінки інвестицій  в асоційовані  й дочірні компанії  в 

разі їх реалізації 
 - - - - - - - - 

8 Чистий прибуток звітного року  - - - - - - 21867 21867 

9 Розподіл прибутку до загальних резервів банку  - - - - - - - - 

10 Розподіл прибутку до резервних фондів  - - - - 20744 - (20744) - 

11 Розподіл прибутку до інших фондів банку  - - - - - - - - 

12 Дивіденди, що сплачені у звітному році  - - - - - - - - 

13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році  - - - - - - - - 

14 Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу  - - - - - - - - 

15 Внески за акціями нового випуску  - - - - - - -   

16 Викуплені власні акції  - - - - - - - - 

17 Продаж раніше викуплених власних акцій  - - - - - - - - 

18 Анульовані раніше викуплені акції  - - - - - - - - 

19 Залишок  за станом на кінець дня 31 грудня звітного року  75000 - - 778 37063 - 21867 134708 

 

На кінець дня 31.12.2006 р.: залишок нарахованих та неотриманих доходів становить 13367 тис. грн. (примітка 10); залишок нарахованих та несплачених витрат – 32404 тис. грн. 

(примітка 15). 
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Примітки до звітів. 
 

Примітки №№ 4, 7, 8, 22, 27, 28, 36 не подаються в зв'язку з відсутністю операцій або інформації, що 

зазначаються в цих примітках. 

 

У примітках до річної фінансової звітності банком застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно 

до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які враховують правила бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, відповідно, 

відмінності між обліковою політикою банку та Міжнародними стандартами фінансової звітності визначаються 

тими відмінностями, які існують між Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку, 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародними стандартами фінансової 

звітності (надалі – МСФЗ). 

Зокрема, основними відмінностями річної фінансової звітності Банку і звітності, складеною за МСФЗ є: 

1. Різна оцінка активів та зобов'язань за міжбанківськими операціями. Надані міжбанківські кредити, які 

виступають забезпеченням за отриманими кредитами від відповідних банків, в звітності за МСФЗ 

розкриваються за чистою різницею між активом та зобов'язанням (з урахуванням нарахованих доходів та 

витрат) відповідно як актив або зобов'язання. 

2. Різна оцінка принципу суттєвості щодо амортизації дисконту за наданими кредитами. У звітності 

складеної відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ сума отриманого дисконту за наданими 

кредитами в розмірі, що перевищує 1% від суми кредиту включається до вартості кредиту та амортизуються на 

процентні доходи кожного місяця протягом строку дії кредитного договору. Якщо сума дисконту є несуттєвою 

(не більше 1%), то вона відноситься на процентні доходи під час видачі кредиту.  У звітності Банку, складеної 

відповідно до МСФЗ, вся сума дисконту включається до вартості кредиту та щомісячно амортизується протягом 

дії такого кредиту. 

3. Різна оцінка якості активів (кредити, дебіторська заборгованість, нараховані доходи тощо) на предмет 

зменшення корисності, а відповідно, різні суми витрат на формування резервів та розмір резервів під активні 

операції. 

4. Відмінний підхід щодо розкриття інформації в звіті "Баланс". Зокрема, нараховані доходи та витрати в 

звітності складеної відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України включені до 

окремих статей, а в звітності, складеної відповідно до МСФЗ вони включаються до відповідних статей активів 

або зобов'язань (кредити, кошти банків, клієнтів тощо).  

5. Відмінний підхід щодо припинення визнання активів, а саме списання кредитів та нарахованих відсотків 

за рахунок сформованих страхових резервів.  

 

 

Примітка 1. Облікова політика. 
 

Примітка 1.1. Загальна інформація про діяльність Банку. 

1. Протягом звітного 2007 року діяльність Банку регулювалась Статутом Банку (нової редакції), 

затвердженим Загальними Зборами Акціонерів 12.07.2006 р. (зареєстрований Національним банком України – 

30.12.2006 р.) та Статутом Банку (нової редакції), затвердженим Загальними Зборами Акціонерів 15.05.2007 р. 

(зареєстрований Національним банком України – 14.06.2007 р.), чинним законодавством України, зокрема, 

законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери та 

фондову біржу", "Про підприємництво", "Про режим іноземного інвестування", нормативно-правовим актами  

Національного банку України. 

2. Основними видами діяльності Банку є кредитування малого та середнього бізнесу, залучення вкладів 

суб'єктів господарювання і фізичних осіб та розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Основними клієнтами 

Банку є представники дрібного, малого, середнього бізнесу та фізичні особи, яким надає повний спектр 

банківських послуг. 

3. Діяльність Банку безпосередньо забезпечують працівники, які виконують функції фронт-офісу та бек-

офісу. Функції працівників чітко визначені та розподілені між учасниками операційного процесу відповідно до 

внутрішніх положень та посадових інструкцій. 

Функції фронт-офісу Банку виконують працівники, які відповідають за ініціювання активних та пасивних 

операцій. Метою фронт-офісу є отримання прибутку, мінімізація впливу ризиків, підтримка ліквідності та 

розширення спектру банківських продуктів. Суб'єктами діяльності фронт-офісу виступають юридичні та фізичні 

особи, банки, небанківські установи тощо. 

Функції бек-офісу виконують працівники, які забезпечують дотримання відповідних процедур реєстрації, 
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перевірки, обліку операцій, контроль за їх проведенням та взаємодіють з фронт-офісними підрозділами, 

банками та іншими контрагентами, в тому числі з Національним банком України, податковими органами тощо. 

4. Продаж банківських продуктів та проведення операцій для забезпечення фінансово-господарської 

діяльності Банку, незалежно від складності операції, здійснюється за наступними етапами: санкціонування 

продукту (операції), продаж продукту/проведення операції, внутрішній контроль за операцією. Кожний з цих 

етапів поділяється між відповідними структурними підрозділами Банку.  

Рішення про санкціонування продажу продуктів (проведення операцій) підлягають відповідному 

оформленню та приймаються однією посадовою особою або колегіально, що залежить вид типу продукту 

(операції), і визначається Статутом Банку, внутрішніми положенням та лімітами на проведення окремих 

операцій.   

У рамках дозволених операцій, відповідними структурними підрозділами Банку клієнтам пропонуються 

стандартні банківські продукти. Для продажу/супроводження кожного банківського продукту визначені 

структурні підрозділи Банку виконують певні операції, кінцевим результатом яких є виконання зобов'язань 

перед клієнтами (контрагентами) та отримання доходу від проданого продукту.  

Крім того, Банк веде господарську діяльність, спрямовану на забезпечення основної банківської діяльності, 

та укладає відповідні господарські угоди згідно з чинним законодавством України. 

 

Примітка 1.2. Основи облікової політики. 

1. Облікова політика Банку – це сукупність визначених в межах чинного законодавства України принципів 

та процедур, що використовуються Банком для складання та подання фінансової звітності. 

Вимоги облікової політики Банку визначені таким чином, щоб досягнути основної мети обліку операцій та 

складання фінансової звітності в Банку – повне та коректне охоплення операцій обліком, своєчасне виявлення 

та реєстрація проведених операцій, якісне накопичення та узагальнення і зберігання даних про проведені 

операції, з метою наявності в будь-який момент адекватної фінансової інформації про стан банку, для 

прийняття рішень та застосування  зацікавленими користувачами.   

Облікова політика Банку встановлює єдині методологічні підходи до побудови та організації 

бухгалтерського обліку та звітності, єдине тлумачення та розуміння  принципів  відображення в обліку 

фінансово-господарських операцій для всіх структурних підрозділів Банку. 

Облікова політика є незмінною протягом року, на який вона затверджується, за виключенням випадків 

внесення змін до установчих документів банку, змін у чинному законодавстві України та нормативно-правових 

актів, що регламентують ведення обліку в Україні, а також, якщо зміни облікової політики забезпечать більш 

достовірне відображення подій та операцій в фінансовій звітності Банку. 

Принципи обліку операцій Банку, встановлені цим документом, визначені  відповідно до чинного 

законодавства України та вимог нормативно-правових актів, що безпосередньо регламентують бухгалтерський 

облік в Україні, а саме: 

- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996; 

- Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства 

фінансів України, та дія яких поширюється на банки; 

- Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене 

постановою Правління Національного банку України (надалі – НБУ) від 30.12.1998 р. № 566 (із 

змінами і доповненнями); 

- План рахунків бухгалтерського обліку банків України (надалі – План рахунків) та Інструкція про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджені постановою 

Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280 (зі змінами та доповненнями); 

- Правила статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджені постановою Правління НБУ від 

19.03.2003 р. № 124 (із змінами і доповненнями); 

- Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена 

постановою Правління НБУ від 07.12.2004 р. № 598 (із змінами і доповненнями); 

- інші нормативно-правові акти НБУ; 

- закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують податкову політику України, в 

частині обліку податків Банку. 

2. Принципи та методи обліку операцій, встановлені обліковою політикою, обов'язкові для безумовного 

виконання всіма працівниками структурних підрозділів Головного офісу та відділень Банку при: 

- веденні бухгалтерського обліку; 

- оцінці активів та зобов'язань; 

- складанні та поданні фінансової, податкової та управлінської звітності;  
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- організації операційної роботи, документообігу, внутрішнього контролю за здійсненням операцій 

Банку; 

- визначенні регламенту взаємодій виконавців за операціями з питань їх обліку: між підрозділами 

Головного офісу; між підрозділами відділень; між Головним офісом та відділеннями Банку; з 

Національним банком України, органами державної влади, а також з іншими користувачами 

облікової інформації. 

3. Облікова політика Банку базується на принципах бухгалтерського обліку, закладених Національними 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та  Міжнародними стандартами: 

- повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку 

без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні 

наслідки операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;  

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності 

відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;  

- автономність - активи та зобов'язання Банку мають бути відокремлені від активів і зобов'язань 

власників цього Банку та інших банків (підприємств), у зв'язку з цим особисте майно та 

зобов'язання власників не мають відображатися у фінансовій звітності Банку. Активи - ресурси, що 

виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання 

економічних вигод у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що 

втілюють у собі економічні вигоди;  

- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або 

дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;  

- безперервність - оцінка активів Банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність 

продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї 

діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;  

- нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного 

періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання 

цих доходів; 

- послідовність - постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової політики. Зміна 

методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового 

обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;  

- історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх 

придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних 

статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату. 

4. Банком застосовуються наступні основні методи, що забезпечують дотримання визначених принципів, 

на яких будується облікова політика, а саме: 

- метод нарахування, відповідно до якого:  

• бухгалтерські записи по проведених операціях здійснюються при переході прав на активи 

до іншої сторони, або виникнення заборгованості перед іншою стороною та відображаються у 

фінансовій та статистичній звітності у тому ж звітному періоді, незалежно від отримання чи 

сплати грошових коштів або іншого відшкодування за такими операціями. 

• бухгалтерські записи по відображенню в обліку доходів та витрат здійснюються в момент 

виникнення прав на такі доходи, що визначається в залежності від виду операції та в момент 

виникнення зобов'язань на сплату коштів, що є витратами та відображаються у фінансовій та 

статистичній звітності того ж звітного періоду, незалежно від отримання чи сплати грошових 

коштів або іншого відшкодування за цими доходами/витратами; 

- - касовий метод – відображення в бухгалтерському обліку активів та зобов'язань, доходів та витрат 

без використання методу нарахування, що може бути застосовано у наступних випадках: 

• при обліку доходів та витрат в межах принципу обачності, коли не можливо визначити 

суму їх оцінки в момент виникнення прав на них. У такому випадку доходи та витрати, на які вже 

виникли права, відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх отримання чи сплати. 

• при  обліку доходів та витрат в межах принципу нарахування, коли період, за який 

необхідно зробити нарахування доходів або витрат та період їх фактичного отримання/сплати 

співпадають. 

- - метод нарахування резервів – в межах принципу обачності, застосовується шляхом відображення 

в бухгалтерському обліку по рахунках витрат сум резервів під можливі втрати від знецінення 

активів. У фінансовій звітності вартість таких активів відображається за мінусом сум нарахованих 
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під них резервів. Порядок визначення сум резервів та період їх нарахування, визначається в 

залежності від виду активу. Пряме списання безнадійної заборгованості на витрати Банку не 

допускається, за виключеннями передбаченими нормативно-правовими актами НБУ.     

5. Активи та зобов'язання Банку визнаються та обліковуються: 

а) за вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: 

- активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; 

- зобов'язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов'язання або сумою коштів чи їх 

еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської 

діяльності. 

б) справедливою (ринковою) вартістю:  

- - активи – за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів; 

- - зобов'язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

в) амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання 

та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної 

(зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, 

розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок 

зменшення корисності;  

г) балансовою вартістю - вартістю, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в 

балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, 

нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення 

корисності. 

У звітному 2007 році Банк переоцінку необоротних активів не здійснював. 

Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, переоцінюються при зміні 

офіційного валютного курсу на звітну дату. Суми доходів та витрат, отриманих (нарахованих) в іноземній валюті, 

відображаються у фіксованих сумах в національній валюті за офіційним валютним курсом на дату визнання 

(нарахування) на відповідних рахунках 6-го і 7-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України. 

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, активи та зобов'язання, які будуть отримані або 

сплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Монетарні статті в іноземній валюті 

переоцінюються на дату балансу.  

Немонетарні статті – це статті балансу, вартість яких фіксується на дату виникнення і не переоцінюється, 

виходячи з сутності операцій. 

Під знецінення активів і можливі збитки від активних операцій (кредитні операції, дебіторська 

заборгованість, нараховані доходи тощо) формуються резерви з використання спеціальних рахунків для 

відображення резервів. Активи, що визнані безнадійними відповідно до чинного законодавства та прийнятих 

банком критеріїв, списуються за рахунок резервів з дотриманням встановлених процедур.       

 

Примітка 1.3. Ефект змін в обліковій політиці і коригування суттєвих помилок. 

Протягом звітного 2007 року Облікова політика Банку не зазнавала змін і коригування помилок не 

здійснювалось. 

 

Примітка 1.4. Іноземна валюта. 

1. Банк веде бухгалтерській облік і складає фінансову звітність в національній валюті України – гривні. 

Облікова політика Банку щодо обмінних та конверсійних операцій іноземних валют реалізується відповідно до 

Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 555. 

2. При здійсненні обмінних операцій кінцевим результатом є здійснення операцій за дебетом рахунку в 

одній валюті та кредитом в іншій з використанням наступних курсів: 

- за офіційним курсом НБУ на дату здійснення проводки відображається іноземна валюта у 

подвійній оцінці (за номінальною вартістю та в гривневому еквіваленті); 

- за ринковим курсом відображається національна валюта у разі купівлі-продажу іноземної валюти 

за національну валюту; 

- за офіційним курсом НБУ на дату здійснення бухгалтерської проводки відображаються суми 

нарахування, отримання і сплати доходів та витрат у іноземній валюті. У разі виправних проводок 

за рахунками доходів та витрат – сума виправної проводки у національній валюті повинна 

дорівнювати сумі помилкової проводки в національній валюті; 
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- за офіційним курсом НБУ на дату сплати відображається еквівалент у національній валюті сум 

дебіторської заборгованості та авансів (попередньої оплати), що сплачуються в разі придбання за 

іноземну валюту немонетарних активів та отримання робіт і послуг; 

- за офіційним курсом НБУ на дату одержання авансу (попередньої оплати) еквівалент у 

національній валюті сум одержаних авансів (попередньої оплати) в іноземній валюті у разі надання 

послуг, виконання робіт, реалізації немонетарних активів; 

- за офіційним курсом НБУ на дату підписання установчого договору відображається еквівалент у 

національній валюті внесків до статутного капіталу в іноземній валюті. 

При здійсненні бухгалтерських проводок за обмінними операціями головною вимогою являється 

дотримання рівності на кінець дня сум у національній валюті за дебетом та кредитом проводки.  

3. Переоцінка усіх монетарних статей рахунків в іноземній валюті здійснюється при кожній зміні офіційного 

курсу НБУ через аналітичний рахунок балансового рахунку № 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою 

та банківськими металами". 

4. Дебіторська заборгованість за авансами на відрядження, з придбання основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей та кредиторська заборгованість з продажу основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, які обліковуються за офіційним валютним курсом на 

дату розрахунку, не підлягають переоцінці у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу, як і інші немонетарні 

статті. 

5. Статті доходів та витрат майбутніх періодів, що виникли в іноземній валюті і пов'язані з виконанням 

робіт, послуг, є немонетарними статтями. Вони обліковуються за офіційним валютним курсом на дату 

розрахунку і не переоцінюються під час кожної зміни офіційного валютного курсу. 

6. Кредиторська заборгованість з придбання за іноземну валюту основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей і дебіторська заборгованість з продажу за іноземну валюту основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей є монетарними статтями балансу, тобто підлягають 

сплаті та одержанню у визначеній сумі іноземної валюти, тому підлягають переоцінці при кожній зміні 

офіційного валютного курсу. 

7. З метою формування управлінської звітності Банк веде окремо облік результату від переоцінки активів і 

зобов'язань Банку в іноземній валюті у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу та результату від купівлі-

продажу іноземної валюти, якщо курс купівлі (продажу) не збігається з поточним офіційним валютним курсом, і 

обліковуються на окремих аналітичних рахунках балансового рахунку № 6204 "Результат від торгівлі іноземною 

валютою та банківськими металами". 

8. Результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти визначається як різниця між вартістю 

продажу іноземної валюти та вартістю її купівлі. В бухгалтерському обліку він відображається як різниця між 

фактичною вартістю купленої (проданої) валюти та вартістю купівлі (продажу), розрахованою по офіційному 

валютному курсу по кожній операції. 

9. У разі виникнення невідповідності між датою операції та датою валютування, операції обліковуються на 

позабалансових рахунках. 

При здійсненні бухгалтерських проводок за позабалансовими рахунками: 

- суми іноземної валюти обліковуються в подвійній оцінці (за номіналом та в еквіваленті у 

національній валюті за офіційним курсом на дату здійснення проводки); 

- суми в національній валюті обліковуються за курсом угоди – у разі купівлі-продажу іноземної 

валюти за національну валюту; 

- до позабалансових валютних рахунків відкриваються відповідні контррахунки в розрізі кодів валют; 

- переоцінка рахунків 9-го класу "Позабалансові рахунки” у іноземній валюті здійснюється при 

кожній зміні офіційного курсу НБУ через рахунок № 9920 "Позабалансова позиція банку за 

іноземною валютою та банківськими металами". 

10. Балансові проводки за обмінними операціями здійснюються з використанням технічних рахунків                

(№ 3800 та № 3801). Залишки за цими рахунками не включаються до підрахунку загальної суми активів, 

зобов'язань та валюти балансу. На кінець кожного дня сума пасивних та активних залишків за технічними 

рахунками має дорівнювати нулю. 

11. При необхідності здійснення виправних проводок за рахунками доходів і витрат щодо гривневого 

еквіваленту доходів (витрат) в іноземній валюті, виправна проводка за рахунком № 3800 "Позиція банку щодо 

іноземної валюти та банківських металів" здійснюється за офіційним валютним курсом на дату здійснення 

помилкової проводки. Наприкінці операційного дня, протягом якого виконана виправна проводка, 

здійснюється переоцінка валютних рахунків у загальновстановленому порядку, у результаті якої різниця між 

гривневими еквівалентами номіналу виправної проводки в іноземній валюті за офіційними валютними курсами 

на дату її здійснення та на дату виконання помилкової проводки відображається за рахунком № 6204 

"Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами". 
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12. Доходи та витрати в іноземній валюті у "Звіті про фінансові результати" відображаються в національній 

валюті за курсом Національного банку України, що діяв на час визнання (виникнення) таких доходів або витрат.  

13. Звіт "Баланс" містить статті активів та пасивів в іноземній валюті у гривневому еквіваленті за курсами на 

31.12.2006 р. та на 31.12.2007 р. Офіційні курси, що використовувалися для переоцінки залишків рахунків в 

іноземній валюті, на звітні дати становили: 

Назва валюти 31.12.2007 р., грн. 31.12.2006 р., грн. 

100 доларів США 505,0000 505,0000 

100 євро 741,9460 665,0850 

10 російських рублів 2,0579 1,9179 

 

Система управління валютним ризиком передбачає щоденний аналіз структури активів та пасивів Банку в 

розрізі валют, розміру і структури відкритої валютної позиції та їх відповідності встановленим лімітам. Банк 

намагається мінімізувати відкриту валютну позицію  та не її з метою отримання спекулятивного прибутку від 

змін валютних курсів, виходячи з принципу необхідності і достатності валютної позиції Банку для 

обслуговування клієнтських потреб.  

 

Примітка 1.5. Доходи та витрати. 

1. Доходи банку – це збільшення економічної вигоди у формі припливу або зростання активів, або 

зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення капіталу, і не є внесками засновників Банку. Дохід 

визнається за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

2. Витрати банку – це зменшення економічної вигоди у формі відпливу, використання активів, або 

виникнення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу 

за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). 

3. Доходи і витрати, які визнані Банком, від здійснення банківських операцій згідно із Законом України 

"Про банки і банківську діяльність" та від інших операцій, що здійснюються відповідно до законодавства 

України, з метою відображення їх у фінансовій звітності розглядаються як доходи і витрати, отримані (сплачені) 

в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Банку. 

3.1. Доходи та витрати від операційної діяльності: 

- процентні доходи і витрати; 

- комісійні доходи і витрати; 

- прибутки (збитки) від торговельних операцій; 

- витрати на формування спеціальних резервів банку; 

- доходи від повернення раніше списаних активів; 

- інші операційні доходи і витрати; 

- загальні адміністративні витрати; 

- податок на прибуток. 

3.2. Доходи (витрати) від інвестиційної діяльності Банку складаються з доходів (витрат) від реалізації 

(придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо. 

3.3. Доходи (витрати) Банку від операцій, пов'язаних із фінансовою діяльністю, поділяються на: 

- доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;  

- витрати за субординованими зобов'язаннями. 

4. Процентні доходи (витрати) – операційні доходи (витрати), отримані (сплачені) Банком за використання 

грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані Банку (залучені Банком), суми яких обчислюються 

пропорційно сумі активу або зобов'язання та строку дії активу або зобов'язання. Процентні доходи є 

компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик та покривають витрати банку по залученню необхідних 

ресурсів. 

5. Дисконт – різниця між номінальною вартістю фінансового інструменту та його ринковою вартістю 

(вартістю продажу/придбання), якщо ринкова вартість нижче номінальної без урахування нарахованих на час 

придбання процентів. 

6. Премія – (за операціями з борговими цінними паперами) перевищення ринковою вартості (вартості 

придбання) цінного папера над його номінальною вартістю без врахування нарахованих на час придбання 

процентів (купона). 

7. Комісійні доходи (витрати) – операційні доходи (витрати) за наданими (отриманими) послугами, сума 

яких обчислюються пропорційно сумі активу або зобов'язання, незалежно від строку дії або є фіксованою. В 

окремих випадках комісії також можуть обчислюватися пропорційно часу та сумі зобов'язання, так звані комісії, 
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прирівняні до процентів. 

8. Комісії, отримані (сплачені) Банком, поділяються також на комісії за одноразові послуги, за послуги з 

обов'язковим результатом, за безперервні послуги, за послуги, що надаються поетапно. 

9. Прибутки (збитки) від торговельних операцій – результат (прибуток або збиток) від операцій купівлі-

продажу різних фінансових інструментів, зокрема, результат діяльності на валютному ринку; від результату 

переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.  

10. Адміністративні витрати – операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Банку. Вони 

поділяються на: витрати на утримання персоналу (заробітна плата, додаткові виплати), на сплату обов'язкових 

платежів та податків, крім податку на прибуток, витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та 

нематеріальних активів, інші експлуатаційні витрати, витрати на зв'язок, інші витрати тощо.   

11. Інші операційні доходи (витрати) – доходи та витрати від операцій, що не пов'язані з інвестиційною та 

фінансовою діяльністю, зокрема :  

- доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди); 

- витрати на інкасацію; 

- доходи (витрати) від консультаційних послуг фінансового характеру; 

- штрафи, пені, отримані (сплачені) за банківськими операціями; 

- інші доходи та витрати. 

12. Податок на прибуток – операційні витрати банку, пов'язані зі сплатою податку на прибуток відповідно 

до чинного законодавства України, та з урахуванням вимог національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку щодо визначення відстрочених податкових активів та зобов'язань. 

13. Витрати банку на формування резервів, які є не грошовими витратами, і відображають оцінку банком 

якості активів та стану ризикованості операцій та мають спрямовуватися на покриття збитків від сумнівних 

активів. 

14. Витрати на формування спеціальних резервів – витрати на покриття можливих збитків від зменшення 

корисності активів банку та списання безнадійних активів. 

15. Доходи від повернення раніше списаних активів – кошти, що надійшли для погашення заборгованості, 

яка була визнана банком безнадійною щодо отримання та списана за рахунок спеціальних резервів. 

18. Дохід, який виникає в результаті надання активів Банку в користування іншим сторонам, визнається у 

вигляді процентів, в такому порядку: вони визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, 

виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами. 

19. У разі отримання активів Банком, дохід від їх отримання відображається в сумі їх справедливої вартості. 

20. Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за призначенням та мають 

однакову справедливу вартість. 

Доходи (витрати) за операціями обміну неподібними активами визначаються за справедливою вартістю 

активів, послуг, що отримані (надані) або підлягають отриманню (наданню), зменшеною або збільшеною 

відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів та їх еквівалентів. 

У разі, якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або підлягають отриманню 

(наданню) за операціями обміну, достовірно визначити неможливо, то дохід (витрати) визначається за 

справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), які надані (отримані) за 

такими угодами. 

21. Прибутки (збитки) за операціями з торгівлі фінансовими інструментами визнаються при наявності 

таких умов: 

- суттєві ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив передані покупцеві; 

- Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами; 

- сума доходу може бути достовірно визначена; 

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Банку; 

- можуть бути достовірно визначені витрати, пов'язані з цією операцією. 

22. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання 

послуг на дату балансу, у разі якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції 

Достовірність оцінки доходу випливає з умов договору з надання послуг, який передбачає вартість послуг 

та порядок розрахунків. Дохід за послугами, які згідно з умовами договору можуть надаватися протягом кількох 

звітних періодів, визнається виходячи із ступеня завершеності наданих послуг. 

23. У разі надання послуг у невизначеній кількості дій (операцій) за визначений період часу, дохід 

визнається шляхом рівномірного його нарахування за цей період. 

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він визнається та відображається в 

бухгалтерському обліку в розмірі понесених (визначених) витрат, що підлягають відшкодуванню. 

24. При неможливості визначити на дату нарахування дохід (витрати) за останні 2-3 дні місяця, такий дохід 
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(витрати) визнається в наступному місяці. При цьому, враховуючи принцип суттєвості, можуть застосовуватися 

коригуючі проводки, відповідно до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються 

банками України, затвердженого постановою Правління НБУ від 09.10.2001 р. № 427 (із змінами та 

доповненнями). 

25. Доходи (витрати) за одноразовими послугами, наприклад: комісії за здійснений обмін валют; надання 

консультацій тощо, – визнаються в тому звітному періоді, в якому послуги фактично надаються (отримуються) і 

можуть відображатися в бухгалтерському обліку за касовим методом (без відображення на рахунках 

нарахованих доходів (витрат)), якщо кошти отримані (сплачені) у тому звітному періоді, в якому послуги 

фактично надані (отримані). 

27. Доходи (витрати) за безперервними послугами, наприклад: комісії за розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів; інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів; за 

послуги з користування електронною поштою тощо, – визнаються щомісячно протягом усього строку дії угоди 

про надання (отримання послуг), і відображаються в бухгалтерському обліку за методом нарахування. У разі, 

коли при наданні клієнтам безперервних послуг (розрахунково-касове обслуговування, обслуговування в 

системі Клієнт-Банк тощо), договором на розрахунково-касове обслуговування передбачено стягнення комісій з 

його поточного рахунку, Банк може стягувати зазначені комісії (при наявності коштів на рахунку клієнта) за 

касовим методом в момент надання послуги. 

28. Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, наприклад: комісії за надання консультацій; 

послуги реклами; аудиту, які згідно з річними або безстроковими угодами надаються поетапно, – визнаються 

після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в 

обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) проводиться з дати оформлення документа, 

що підтверджує отримання (надання) послуг. 

29. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються в обліку за фактом надання 

(отримання) послуг, підтвердженим відповідним документом або за фактом досягнення передбаченого 

договором результату. У разі, якщо отримання (сплата) коштів за такими послугами не співпадає з датою 

оформлення документа, що підтверджує надання послуг, проводиться нарахування відповідних доходів 

(витрат). 

30. Витрати визнаються витратами певного періоду, одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 

вони здійснені. 

У разі, якщо проведені витрати неможливо пов'язати з доходом певного періоду, вони відображаються у 

складі витрат того періоду, в якому вони були понесені.  

У разі, якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати 

визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між 

відповідними звітними періодами.   

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

31. Не визнаються доходами такі надходження: 

- сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено відповідною угодою; 

- сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на користь 

комітента, принципала тощо; 

- сума авансу в рахунок попередньої оплати товарів, робіт, послуг; 

- надходження, що належать іншим особам; 

- надходження від первинного розміщення цінних паперів; 

- сума податку на додану вартість, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають 

перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 

32. Не визнаються витратами такі виплати: 

- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними угодами на користь 

комітента, принципала тощо; 

- попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг; 

- погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо; 

- витрати, які відповідно до чинного законодавства, відображаються зменшенням власного капіталу. 

33. Доходи та витрати визнаються в обліку за принципом нарахування. Це означає, що доходи (витрати) 

відображаються в бухгалтерському обліку у тому періоді, коли виникли права на такі доходи, або виникли 

зобов'язання по витратах, а не при отриманні чи сплаті грошових коштів. 

Реалізація принципу нарахування проводиться шляхом методу нарахування – здійснення бухгалтерських 

записів по відповідних рахунках у момент виникнення таких прав в залежності від виду операції. 

34. Нарахування процентних доходів і витрат та відображення їх у бухгалтерському обліку здійснюються не 

рідше ніж один раз на місяць незалежно від періодичності розрахунків, передбачених умовами договору. При 



 
Річний фінансовий звіт ЗАТ "ПроКредит Банк" за 2007 р. 

 

 

32 

 

 

визначенні розрахункового періоду враховується перший і не враховується останній день дії договору. Умови 

сплати доходів і витрат визначаються договором між банком та контрагентом відповідно до виду операції. 

35. При нарахуванні доходів і витрат у вигляді процентів або прирівняних до них комісій Банк застосовує 

такі методи: 

- за наданими кредитами клієнтам – факт/360; 

- за отриманими депозитами від клієнтів – факт/факт; 

- за отриманими коштами від міжнародних фінансових організацій – як правило, факт/360;  

- за міжбанківськими операціями – згідно з умовами договорів з контрагентами.  

36. Штраф або пеня, які розраховуються відповідно до умов укладених договорів та чинного законодавства, 

визнаються в обліку за принципом обережності, при їх фактичному отриманні. 

37. Амортизація отриманого дисконту (комісії) за наданими кредитами здійснюється протягом строку дії 

фінансового інструменту. При цьому, якщо сума отриманого дисконту є несуттєвою, тобто не більше 1% від суми 

кредиту, вона включається до процентних доходів під час видачі такого кредиту. 

Загальна сума комісій, які отримані за наданими кредитами у 2007 році і не віднесена на доходи, станом на 

кінець дня 31.12.2007 р. становить 11848 тис. грн.    

38. Касовий метод відображення доходів (витрат), коли доходи (витрати) обліковуються при їх фактичному 

отриманні (сплаті) може  застосовуватися у разі, якщо: 

- період фактичного отримання (сплати) коштів, відповідно до угоди, та період нарахування 

співпадають; 

- за доходами, що підлягають нарахуванню, фактичне отримання коштів відбулося до моменту 

нарахування, якщо у внутрішніх нормативно-правових актах та документах з обліку окремих 

операцій не передбачено обов'язкове використання методу нарахування. 

39. Поправки до витрат або доходів попереднього періоду проводяться шляхом коригуючих записів.  

40. Отримані доходи, що відносяться до майбутніх періодів, обліковуються за балансовим рахунком                   

№ 3600 "Доходи майбутніх періодів" і включаються в доходи у сумах, що відносяться до відповідних звітних 

періодів. 

41. Сплачені авансом витрати обліковуються на балансовому рахунку № 3500 "Витрати майбутніх періодів" 

та рівномірно списуються на витрати відповідних звітних періодів. 

42. Нарахування доходів (витрат) здійснюється в тій валюті, в якій встановлено отримання чи сплата сум за 

такими доходами (витратами), згідно з умовами укладених угод, тарифів тощо. 

43. Облік доходів та витрат в іноземній валюті проводиться шляхом перерахування у валюту України за 

курсом НБУ на дату нарахування з використанням відповідних рахунків валютної позиції банку (рахунки № 3800 

"Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" і № 3801 "Еквівалент щодо позиції банку щодо 

іноземної валюти та банківських металів").  

44. Заборгованість за нарахованими доходами переноситься в обліку на рахунки прострочених доходів у 

разі несплати контрагентом суми нарахованих доходів на наступний робочий день, після обумовленого угодою 

строку сплати таких доходів. 

45. У разі прострочення контрагентом терміну сплати нарахованих за угодою процентних або комісійних 

доходів, проводиться розрахунок штрафу (пені), який надається контрагенту до сплати. Штраф (пеня), що 

стягується з контрагента в разі порушення ним зобов'язань за договором, повинна бути обумовлена самим 

договором. Якщо у договорі не зазначена розрахункова кількість днів у році, то використовується метод 

“Факт/Факт”. Сплата контрагентом штрафу/пені проводиться за касовим методом на рахунок № 6397 "Штрафи, 

пені, що отримані банком". 

46. Нараховані доходи за наданими кредитами визнаються в обліку сумнівними та відображаються на 

відповідних балансових рахунках, у разі, коли визнається сумнівною заборгованість за основною сумою боргу. 

За іншими операціями, нараховані доходи відображаються в обліку як сумнівні, якщо термін прострочення їх 

сплати перевищує 90 календарних днів. 

47. Подальше нарахування доходів, які були визнані сумнівними, проводиться на відповідних 

позабалансових рахунках до повного погашення або до закінчення терміну позовної давності або до дати, 

обумовленої угодою. 

48. Заборгованість за нарахованими процентними доходами від кредитних операцій визнається 

безнадійною одночасно з визнанням безнадійним до отримання суми основного боргу. 

49. Нарахування процентів у бухгалтерському обліку припиняється у випадках, передбачених чинним 

законодавством, зокрема: 

- припинення зобов'язання (згідно Цивільного кодексу України); 

- визнання боржника банкрутом (ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом"); 

- за міжбанківськими кредитами – з дати прийняття рішення про відкликання ліцензії та 
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призначення ліквідатора банку – дебітора (ст. 91 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність"); 

50. Під всю суму прострочених понад 31 день та сумнівних нарахованих доходів (які обліковуються на 

балансових рахунках) формується резерв, який спрямовується, у разі необхідності, на списання заборгованості 

за нарахованими доходами, яка визнана безнадійною, на підставі рішення Правління. 

51. Заборгованість за нарахованими доходами, яка визнана безнадійною та списана за рахунок 

сформованих резервів, обліковується на відповідних позабалансових рахунках до відшкодування її або 

скасування боргів відповідно до чинного законодавства (закінчення строку позовної давності або ліквідації 

(скасування державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності). 

52. Кошти, отримані на погашення безнадійної заборгованості за іншими доходами, що списана за рахунок 

спеціального резерву, зараховуються на рахунки: 

- № 7720 "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами" – кошти, отримані 

на погашення заборгованості, списаної в поточному році, 

- № 6717 "Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років" – кошти, отримані на 

погашення заборгованості, списаної в попередніх роках. 

53. Облік на позабалансових рахунках списаної заборгованості за нарахованими доходами здійснюється 

протягом строку позовної давності, але не більше 3-х років.  

 

Примітка 1.6. Цінні папери в торговому портфелі Банку. 

Протягом 2007 р. Банк не здійснював операцій з торгівлі цінними паперами. 

 

Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі Банку на продаж. 

У 2007 р. Банк став учасником товариства з обмеженою відповідальністю "Перше всеукраїнське бюро 

кредитних історій". Частка участі Банку – 4,95% статутного капіталу (Примітка 5). Бухгалтерський облік та 

формування резервів під зазначені цінні папери здійснюється відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського 

обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої Постановою НБУ від 03.10.2005 р. № 358 та 

Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого 

Постановою Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31. Доходів протягом 2007 року від володіння цінними 

паперами банк не отримував. Зазначені цінні папери не є об'єктом операцій репо. 

 

Примітка 1.8. Цінні папери в портфелі Банку до погашення. 

У 2007 р. Банк здійснював операції з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України 

(Примітка 2). Облік зазначених цінних паперів здійснюється за собівартістю. Бухгалтерський облік та 

формування резервів під зазначені цінні папери здійснюється відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського 

обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої Постановою НБУ від 03.10.2005 р. № 358 та 

Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого 

Постановою Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31. Протягом 2007 року Банк визнав процентних доходів від 

володіння депозитними сертифікатами в сумі 605 тис. грн. (Примітка 19).  

 

Примітка 1.9. Операції репо. 

Протягом 2007 р. Банк не здійснював операцій репо. 

 

Примітка 1.10. Кредити та резерви під кредитні ризики. 

1. Кредити в звіті "Баланс" відображені в сумі неповернутого основного боргу за кредитами за 

вирахуванням резервів на покриття можливих збитків за кредитами. 

Банк здійснює кредитні операції відповідно до чинного законодавства, Кредитної політики Банку та інших 

внутрішніх нормативних документів. 

Облік кредитних операцій та резервів під кредити у Банку здійснюється відповідно до "Інструкції з 

бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під 

кредитні ризики в банках України", затвердженої Постановою Правління НБУ від 15.09.2004 р. № 435.  

Заборгованість за кредитами відображається в балансі на відповідних рахунках першого та другого класів, 

в залежності від цілей, на які надаються кредитні кошти, типу контрагенту та строку користування кредитом. В 

аналітичному обліку рахунки відкриваються в розрізі кожного контрагента з відкриттям особових рахунків по 

кожному клієнту. 

2. При здійсненні кредитної операції, а саме у день виникнення у Банку будь-якого зобов'язання з 
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кредитування, сума зобов'язання враховується на відповідному позабалансовому рахунку. Сума оформленого 

кредитним договором зобов'язання Банку з надання кредиту, обліковується за відповідними позабалансовим 

рахунком № 9129 "Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам". 

3. Надані кредитні кошти обліковуються в розрізі контрагентів за відповідними балансовими рахунками 

залежно від типу позичальника, виду операції, строку та напрямку використання коштів. Одночасно із 

відображенням на відповідних балансових рахунках наданих коштів позичальнику, на цю суму зменшується 

зобов'язання з кредитування, що обліковується за відповідними позабалансовими рахунками. 

4. Надані кредити первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю (в сумі 

фактично наданих коштів, уключаючи комісійні доходи, що безпосередньо пов'язані з цими операціями) 

відповідно як актив та зобов'язання, та не підлягають взаємозаліку. У разі надання кредиту з одночасним 

утриманням комісії, вони обліковуються на рахунках для обліку неамортизованого дисконту за наданими 

кредитами.  

5. Сума отриманого дисконту за наданими кредитами в розмірі, що перевищує 1% від суми кредиту 

включається до вартості кредиту та амортизуються на процентні доходи кожного місяця протягом строку дії 

кредитного договору. Якщо сума дисконту є несуттєвою (не більше 1%), то вона відноситься на процентні 

доходи під час видачі кредиту.  

6. При несвоєчасному погашенні позичальником заборгованості за основним боргом, на наступний 

робочий день, прострочена сума боргу переноситься на відповідні рахунки простроченої заборгованості. 

7. Резерви за кредитними операціями формуються за всіма видами наданих кредитів у національній та 

іноземній валютах, включаючи кредити (депозити) розміщені в інших банках та кошти на коррахунках в 

іноземних банках, кредити, які надані суб'єктам господарювання та фізичним особам, овердрафт, фактично 

надані гарантії та поручительства станом за останній робочий день звітного місяця відповідно до Положення 

про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями банків, затвердженим Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 (із змінами та 

доповненнями). 

Резерви для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями формується 

щомісячно, виходячи із стану кредитного портфелю банку. Щомісячно, станом на кінець дня останнього 

робочого дня місяця, Банком здійснюється оцінка ризику та класифікація кредитної  заборгованості. 

7.1. Порядок формування резервів під кредитні ризики за міжбанківськими операціями. 

Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за міжбанківськими операціями здійснюється за 

розміщеними міжбанківськими кредитами, депозитами та коштами на кореспондентських рахунках. 

 Під час визначення чистого кредитного ризику для розрахунку резерву під кредитні ризики за 

міжбанківськими операціями сума валового кредитного ризику окремо за кожною кредитною операцією, 

зменшується на вартість прийнятного забезпечення. 

Для визначення категорії ризику за міжбанківськими операціями визначається клас фінансового стану 

банку, не рідше ніж один раз на місяць і його обслуговування боргу. 

Оцінка фінансового стану здійснюється з урахуванням: 

- інформації позичальника-банку про дотримання економічних нормативів і нормативу 

обов'язкового резервування коштів;  

- аналізу якості активів і пасивів;  

- аналізу прибутків і збитків;  

- інформації про виконання банком зобов'язань у минулому;  

- інформації про надані та одержані міжбанківські кредити;  

- щорічного аудиторського висновку; 

- іншої фінансової та не фінансової інформації щодо позичальника-банка. 

Формування резервів за коштами що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках 

здійснюється у згідно рейтингу країни походження банку відповідно до групи, до якої ця країна віднесена 

Національним банком України. 

7.2. Порядок формування резервів під кредитні ризики за наданими кредитами юридичним та фізичним 
особам наступний:  

Для цілей розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями з позичальниками 

визначається валовий кредитний ризик (в абсолютних показниках) без зменшення його на вартість прийнятного 

забезпечення. 

З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та визначення валового кредитного ризику Банк 

аналізує кредитний портфель. Аналіз кредитного портфеля та класифікація кредитних операцій (валового 

кредитного ризику) здійснюється за такими критеріями: 

- оцінка фінансового стану позичальника;  
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- стан обслуговування позичальником кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків 

(комісій та інших платежів із обслуговування боргу) за ним у розрізі кожної окремої 

заборгованості та спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг.  

Оцінку фінансового стану позичальника з урахуванням поточного стану обслуговування позичальником 

кредитної заборгованості Банк здійснює кожного разу під час укладання договору про здійснення кредитної 

операції, а надалі для: 

- юридичних осіб та підприємців – не рідше ніж один раз на три місяці;  

- фізичних осіб – один раз на рік.  

Результати оцінки фінансового стану позичальників зберігаються в кредитних справах позичальника.  

7.2.1. Визначення фінансового стану юридичних осіб та підприємців відбувається наступним чином.  

Банком встановлені нормативні значення та відповідні бали для кожного показника залежно від його 

вагомості (значимості) серед інших показників, що свідчать про найбільшу ймовірність виконання 

позичальником зобов'язань за кредитними операціями.  

Вагомість кожного показника визначається індивідуально для кожної групи позичальників, особливостей 

клієнта, ліквідності балансу, становища на ринку та інше.  

Клас позичальника за результатами оцінки його фінансового стану визначається на підставі основних 

показників та коригується з урахуванням додаткових (суб'єктивних) показників. Оскільки Банк не бере в 

розрахунок резервів вартість застави, то її якість та кількість у вигляді відповідного показника бере участь в 

оцінці фінансового стану позичальника. 

7.2.2. Визначення фінансового стану фізичних осіб відбувається на підставі кількісних показників 

фінансового стану позичальника (економічна кредитоспроможність) та якісних характеристик, що 

підтверджуються відповідними документами і розрахунками. 

До основних кількісних показників оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи зокрема 

належать: 

- сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та 

зобов'язання) та прогноз на майбутнє, у тому числі надходження від реалізації майна 

позичальника; 

- накопичення на рахунках в банках (інформація надається за бажанням позичальника);  

- коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність позичальника і його фінансові 

можливості виконати зобов'язання за кредитною угодою (зокрема, співвідношення сукупних 

доходів і витрат/зобов'язань позичальника, сукупного чистого доходу за місяць і щомісячного 

внеску за кредитом та відсотками/комісіями за ним); 

- прогноз руху грошових потоків. 

До якісних характеристик позичальника – фізичної особи зокрема належать: 

- загальний матеріальний стан клієнта (наявність майна та копій відповідних підтвердних 

документів на його право власності, які засвідчуються в установленому порядку);  

- соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан 

тощо);  

- вік клієнта;  

- кредитна історія (інтенсивність користування банківськими кредитами/гарантіями в минулому та 

своєчасність їх погашення й сплати відсотків/комісій за ними). 

7.3. Резерви формуються в тій валюті, в якій враховується заборгованість, за щомісячними розрахунками. 

Резерви під стандартну та нестандартну заборгованість формуються в повному обсязі, згідно розрахунків та за 

рахунок витрат банку, незалежно від фінансового результату Банку. 

8. Облік резервів за всіма видами позабалансових зобов'язань Банку здійснюється на балансовому 

рахунку № 3690 "Резерви за виданими зобов'язаннями". 

9. Списання безнадійної кредитної заборгованості за рахунок сформованого резерву здійснюється 

відповідно до рішення Правління Банку. 

Списана з балансу безнадійна заборгованість обліковується на відповідних позабалансових рахунках 

протягом строку позовної давності але не менше 3-х років. Протягом цього строку Банк має продовжити 

здійснення заходів щодо погашення такої заборгованості. 

10. У 2007 році Банком було списано з балансу за рахунок спеціального резерву 57 кредитів на загальну 

суму 48 тис. грн. (примітка 6.2). Повернення списаних кредитів не відбувалось. 

11. Нарахування відсотків за кредитами здійснюється двічі на місяць – в останній робочий день місяця та в 

середині місяця, в день погашення кредиту та відсотків позичальником, із застосуванням відсоткових ставок, 

обумовлених кредитними угодами. 

12. У 2007 році Банком було списано з балансу за рахунок резерву заборгованість 56 позичальників за 
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нарахованими доходами на загальну суму 3 тис. грн. (примітка 6.2). Повернення нарахованих процентів, 

протягом звітного року не відбувалось. 

 

Примітка 1.11. Враховані векселі. 

У звітному році Банк не проводив операцій з врахування векселів. 

 

Примітка 1.12. Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної форми, забезпечують певні права та 

утримуються Банком з метою використання протягом періоду більше одного року в процесі своєї діяльності. 

Придбані нематеріальні активи обліковуються в балансі за первісною вартістю, зменшеною на суму зносу. 

Первісна вартість нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що 

не підлягають відшкодуванню та інших витрат, що пов'язані безпосередньо з його придбанням та доведенням 

до придатного для використання за призначенням стану. 

Відносно нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод амортизації. Норми амортизації 

встановлюються Банком самостійно, виходячи з очікуваного строку їх корисного використання, але не більше 5 

років. Строки корисного використання та норми амортизації нематеріальних активів Банком в 2007 р. не 

переглядалися.   

В звітному році Банком не проводилася переоцінка первісної вартості нематеріальних активів. 

Банк має зобов'язання з придбання програмного продукту "Операційний день банку" у компанії "Quipu 

GmbH", сума майбутніх платежів складає 816 тис. грн. (110 тис. євро). 

 

Примітка 1.13. Основні засоби. 

Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються Банком з метою 

використання їх в процесі своєї діяльності, під час надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року. 

Інші необоротні матеріальні активи вартістю не більше 1000 грн. та строком корисного використання 

більше одного року відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів та обліковуються на рахунку   

№ 4500 "Інші необоротні матеріальні активи". 

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – за фактичними витратами на їх придбання, 

спорудження, виготовлення (включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, сплачені у зв'язку з 

придбанням суми непрямих податків та інші витрати, необхідні для приведення їх у робочий стан).  

Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення – добудови, дообладнання, 

реконструкції (з відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації 

об'єкта або його переоцінки. 

Оприбуткування основних засобів здійснюється на підставі Актів приймання-передачі основних засобів 

(Форма ОЗ–1). 

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому зазначається склад комісії,  детальна 

характеристика об'єкта, рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка технічна 

характеристика, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Вказується також те, хто прийняв основні 

засоби та необхідні відомості для нарахування амортизації. 

Аналітичний облік основних засобів ведеться в Інвентарних картках, які відкриваються на кожний 

інвентарний об'єкт окремо. Інвентарні картки ведуться в автоматичному режимі та містять обов'язкові 

реквізити, встановлені наказом Мінстату України від 29.12.1995 р. № 352 "Про затвердження типових форм 

первинного обліку", по формі з урахуванням потреб Банку. 

Інвентарні картки роздруковуються в обов'язковому порядку у разі вибуття об'єкта, та разом з іншими 

документами, на підставі яких актив списується з балансу, підшиваються в документи дня. Інвентарні номери 

об'єктів, що вибули, не можуть бути присвоєні іншим об'єктам, що надійшли в Банк. В цілях реєстрації та 

контролю інвентарних карток ведеться Інвентарна книга, яка друкується у разі потреби. 

Завершені витрати для поліпшення об'єкта основних засобів – на добудову, реконструкцію, модернізацію 

основних засобів відносяться на збільшення їх вартості. 

Вартість робіт, здійснених для підтримання об'єкту в придатному для використання стані та одержання 

первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, та витрати з технічного 

обслуговування, не впливають на балансову вартість об'єкту та відносяться на витрати (7 клас Плану рахунків). 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єктів основних засобів 

і призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. 
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Нарахування амортизації в фінансовому обліку здійснюється по кожному об'єкту, прямолінійним 
методом, який полягає в тому, що річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, 

на очікуваний період строку корисного використання активу. Нарахування амортизації здійснюється щомісячно, 

з віднесенням місячної суми амортизації на витрати відповідного місяця. Місячна сума амортизації 

визначається діленням річної суми на 12. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не 

застосовується, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення 

залишкової вартості активу нульового значення. 

Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт 

основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з першого числа 

місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання 

об'єкта на 100% його вартості. 

При використанні необоротних активів при повній їх амортизації, первісна вартість та сума нарахованого 

зносу, до часу списання активу з балансу, обліковуються за відповідними рахунками з обліку активів та зносу.  

З метою нарахування амортизації строки корисного використання основних засобів активів визначені 

наступні: 

- будинки, споруди – 20 років; 

- комп'ютерна техніка – 3 роки; 

- машини та обладнання – 5 років; 

- меблі – 7 років; 

- інші основні засоби – 3 роки. 

Строки корисного використання капітальних витрат за орендованими (оперативний лізинг) основними 

засобами розраховуються виходячи зі строку оренди цих активів.  

При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю. У 

разі перевищення балансової вартості об'єкта над виручкою від реалізації або навпаки результат визнається 

витратами або доходом. 

У 2007 році в Банком проводилася переоцінка об'єктів основних засобів групи "Будинки, споруди і 

передавальні пристрої". Незалежний оцінювач – Манжос О. А. (сертифікат № 2759/04 від 16.09.2004 р. суб'єкта 

оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України.      

В звітному році Банком не здійснювався перегляд строків корисного використання та норм амортизації 

необоротних активів. 

В звітному році Банк надав частину своїх офісних приміщень в оперативний лізинг (примітка 9). Обсяг цих 

операцій та доходів від них є для Банку несуттєвим. Оцінка наданого оперативного лізингу здійснювалась за 

справедливою вартістю. 

Операцій з фінансовим лізингом (отримання або надання основних засобів) Банк в звітному році не 

проводив. 

В 2007 році Банк не надавав основні засоби в заставу. 

На 31.12.2007 р. банк має зобов'язання з придбання необоротних активів згідно з укладеними угодами на 

загальну суму 1796 тис. грн.: 

- обладнання на суму 272 тис. грн.; 

- реконструкція приміщень під відділення Банку – 1524 тис. грн. 

 

Примітка 1.14. Резерви. 

Створення резервів – це мобілізація внутрішніх коштів банку для використання їх у разі необхідності на 

покриття ризикових активів. 

Відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ Банк має створювати 

спеціальні резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за активними операціями за рахунок витрат, 

та може створювати загальні резерви за рахунок прибутку банку. 

Резерви для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями формуються 

щомісячно, виходячи із стану кредитного портфелю банку, дебіторської заборгованості та нарахованих доходів. 

Щомісячно, станом на кінець дня останнього робочого дня місяця, Банком здійснюється інвентаризація та 

класифікація дебіторської заборгованості та нарахованих доходів. 

Резерви формуються в тій валюті, в якій враховується заборгованість, за щомісячними розрахунками. 

Резерви під стандартну та нестандартну заборгованість формуються в повному обсязі, згідно розрахунків 

та за рахунок витрат банку, незалежно від фінансового результату Банку. 

Банк проводить формування резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, 
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здійснює визнання дебіторської заборгованості безнадійною та проводить списання її за рахунок сформованого 

резерву з балансу Банку у відповідності до Положення про порядок формування і використання банками 

резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 13.12.2002 р. № 505 (із змінами та доповненнями). В 2007 році 

дебіторська заборгованість за рахунок резерву не списувалась. 

При оцінці дебіторської заборгованості Банк керується принципом обачності, тобто застосовує такий метод 

оцінки дебіторської заборгованості, відповідно до якого актив не завищується, а витрати не занижуються.  

Щомісячно Банк проводить перевірку дебіторської заборгованості з метою дотримання принципу 

превалювання сутності над формою, та у випадку, якщо дебіторська заборгованість за своєю економічною 

сутністю є витратами періоду, то Банк керуючись принципом відповідності доходів та витрат, відображає ці 

витрати в звітному періоді шляхом формування резервів в розмірі 100% дебіторської заборгованості. 

Банк створює резерви під прострочену понад 31 день та сумнівну заборгованість за нарахованими 
доходами, відповідно до Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. 

№ 279 (із змінами та доповненнями), Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, 

затверджених постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р.  № 255 (із змінами та доповненнями). 

Списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву здійснюється відповідно до 

рішення Правління Банку. 

Списана з балансу безнадійна заборгованість обліковується на відповідних позабалансових рахунках 

протягом строку позовної давності, але не менше 3-х років. Протягом цього строку Банк має продовжити 

здійснення заходів щодо погашення такої заборгованості. 

 

Резервний фонд. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та 

Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду, затвердженого постановою 

Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334, в Банку створюється резервний фонд. Розмір відрахувань до резервного 

фонду, згідно зі статутом Банку визначається Загальними Зборами учасників, але не може бути менше                          

5 відсотків від чистого прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу. Кошти 

резервного фонду можуть бути використані тільки на покриття можливих збитків Банку за рішенням Загальних 

зборів акціонерів Банку. 

В 2007 р. за рішенням загальних Зборів акціонерів частину прибутку за 2006 р. в сумі 1733 тис. грн.  (Звіт 

про власний капітал, ряд. 10) направлено до резервного фонду Банку. 

 

Примітка 1.15. Податок на прибуток. 

Ставка податку на прибуток в звітному 2007 році не змінювалась в порівнянні з попереднім 2006 роком і 

становить 25% від оподаткованого прибутку. 

Банк визначає поточний податок на прибуток як зобов'язання у сумі, що підлягає сплаті, відповідно до 

вимог податкового законодавства. Враховуючи, що бухгалтерський облік має відображати фінансовий стан і 

результати діяльності незалежно від правил та вимог податкового законодавства, Банк проводить 

відображення у бухгалтерському обліку наслідків різниць між обліковим та податковим прибутком у вигляді 

відстроченого податку. 

Відстрочений податок на прибуток Банк визначає щомісячно станом на звітну дату перед складанням 

місячного балансу (квартальної та річної звітності), як різницю між відстроченими податковими активами та 

зобов'язаннями. 

Облік сум відстроченого податку на прибуток проводиться з метою врахування впливу на фінансовий 

результат Банку за звітний рік сум тимчасових різниць між податковим і обліковим прибутком у вигляді 

відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, визначення яких здійснюється згідно 

вимог Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних та 

відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів, затвердженої постановою Правління НБУ від 

19.03.2003 р. № 121. 

Сума відстроченого податкового зобов'язання на кінець дня 31.12.2007 р. становить 7348 тис. грн., при 

цьому відстрочений податковий актив становить 15676 тис. грн., відстрочене податкове зобов'язання –        

23024 тис. грн. (примітка 26, таблиця 26.3).  

При цьому, відстрочені податкові активи за 2007 рік збільшились на 2544 тис. грн. (примітка 26,        

таблиця 26.3) і є тимчасовою різницею між балансовою та податковою вартістю активів (зобов'язань) Банку, які 

будуть підлягати відшкодуванню в майбутніх періодах, зокрема таких статей: 

- резерви під стандартну заборгованість за міжбанківськими операціями та кредитами клієнтам; 

- основні засоби; 
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- отримана премія та нараховані процентні витрати за цінними паперами власного боргу; 

- нараховані витрати за господарською діяльністю Банку; 

- доходи майбутніх періодів. 

Відстрочене податкове зобов'язання за 2007 рік збільшились на 18779 тис. грн. (примітка 26,              

таблиця 26.3), і є тимчасовою різницею між балансовою та податковою вартістю активів Банку, які будуть 

підлягати оподаткуванню в майбутніх періодах, зокрема таких статей: 

- переоцінка основних засобів (нерухомості); 

- нараховані доходи за кредитами, наданими банкам, суб'єктам господарювання та фізичним особам; 

- нематеріальні активи; 

- сплачена комісія андерайтеру за розміщення боргових цінних паперів Банку. 

 

Примітка 1.16. Власні акції банку, що викуплені у акціонерів. 

Протягом 2007 р. Банк не викуповував власних акцій у акціонерів. 

 

Примітка 1.17. Операції пов'язаних сторін. 

Пов'язані особи Банку - сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано 

здійснює контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою 

стороною; 

Відповідно до ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", угоди, що здійснюються з 

пов'язаними з банком особами не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з іншими 

особами. 

Операції з пов'язаними особами обліковуються за первісною вартістю фактично сплачених/залучених 

коштів.  

Банк здійснював пасивні операції з пов'язаними сторонами на звичайних ринкових умовах. Активних 

операцій протягом звітного року з пов'язаними сторонами банк не здійснював. 

Основними операціями з пов'язаними особами є запозичення довгострокових коштів на зовнішніх ринках 

в іноземній валюті: від акціонерів – міжнародних та інших фінансових організацій та іноземних банків групи 

ПроКредит. Загальна частка залучених коштів від материнської компанії ProCredit Holding AG станом на кінець 

дня 31.12.2007 р. становить 453346 тис. грн. або 20,2% від загальної суми зобов'язань Банку, на кінець 

попереднього 2006 року – 214712 тис. грн. або 12,5% (Примітка 35).   

 

Примітка 1.18. Взаємозалік статей активів та зобов'язань. 

В 2007 році Банк не здійснював залік статей активів та зобов'язань. 

 

Примітка 1.19. Похідні фінансові інструменти та операції хеджування. 

В 2007 році Банк не укладав дериватив них угод з метою хеджування. 

 

Примітка 1.20. Операції з простими та потенційними акціями, які були здійснені після дати балансу. 

Банк не здійснював таких операцій. 

 

Примітка 1.21. Звітність за сегментами. 

Сегмент діяльності – це частина загального бізнесу Банку, який надає певні послуги певному колу клієнтів 

Банку, який можна відокремити та визначити результат його діяльності. Сегменти банку поділені по напрямкам 

бізнес процесів. 

Основними сегментами Банку є корпоративний бізнес або послуги, які надаються суб'єктам 

господарювання та приватний бізнес або послуги, які надаються фізичним особам (надалі – Основні сегменти). 

Сегмент "Інвестиційна банківська діяльність" є допоміжним і служить для залучення коштів у національній 

валюті для обслуговування Основних сегментів або розміщення тимчасово вільних коштів у високоліквідні цінні 

папери, зокрема, Національного банку України.    

Операції, які здійснюються з банківськими установами, не зважаючи на значну частку (близько 10% всіх 

операцій Банку), не розглядаються як окремий сегмент, оскільки вони здійснюються лише для обслуговування 

Основних сегментів Банку та забезпечують короткострокову потребу в іноземній валюті (долари США). 

Сегмент "Послуги корпоративним клієнтам" включає такі операції як кредитування, надання гарантій, 
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ведення поточних рахунків, розрахунково-касове обслуговування, залучення депозитів тощо. 

Сегмент "Послуги фізичним особам" включає такі операції як кредитування, надання гарантій, ведення 

поточних рахунків, здійснення переказів, залучення депозитів тощо. 

Доходи та витрати звітних сегментів визначаються на підставі управлінського обліку та звітності Банку. При 

цьому, ті витрати (адміністративні та інші), які не відносяться безпосередньо до сегменту або беруть участь у 

формуванні доходів Основних сегментів, розподілені пропорційно отриманим доходам Основними 

сегментами.  

Активи та зобов'язання Банку, які беруть участь у формуванні доходів Основних сегментів розподілені 

пропорційно розміру активів Основних сегментів. Перелік нерозподілених активів та зобов'язань банку 

наведений в Примітці 29. 

Банк здійснює свою діяльність в одному географічному сегментів – в Україні.  

Протягом звітного 2007 року та попереднього 2006 р. змін в Обліковій політиці стосовно сегментів не 

відбувалось. 

 

Примітка 1.22. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту. 

Банк уклав договір б/н від 10.08.2007 р. з аудиторською компанією ТОВ "Аудиторська фірма "АПіК" про 

проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2007 рік. 

ТОВ Аудиторська фірма "АПіК" працює відповідно до Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм 

та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 0084, за рішенням Аудиторської палати України 

від 26.01.2001 р. № 98 – свідоцтво чинне до 26.01.2007 р., та термін дії якого продовжений рішенням від 

15.12.2006 р. № 156/6 до 15.12.2010 р. 

Аудитор, який підписав аудиторський висновок – Бернатович Т. О., сертифікат аудиторів банків № 

0000021, який виданий на підставі Закону України "Про банки і банківську діяльність" та рішення Комітету з 

питань сертифікації аудиторів банку від 22.12.2004 р. № 88, та термін чинності якого продовжений до 

01.01.2010 р. за рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банку від 27.12.2007 р. № 186. 

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету 

фінансових звітів загального призначення" аудиторський висновок про фінансову звітність Банку містить 

безумовно-позитивну думку аудитора. 

 

 

10 квітня 2008 р.                                                           Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 

 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 
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Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і 
цінні папери, емітовані Національним банком України 
Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 

1 2 3 4 

1  
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, 

у торговому портфелі банку  
- - 

2  
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, 

у портфелі банку на продаж  
- - 

3  
Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у 

портфелі банку на продаж  
- - 

4  
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку на продаж  
- - 

5  Усього  - - 

6  
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, 

у портфелі банку до погашення  
- - 

7  
Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у 

портфелі банку до погашення*  
30000 - 

8  
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку до погашення  
- - 

9  Усього  30000 - 

10  Усього цінних паперів  30000 - 

 

*) Депозитні сертифікати Національного банку України строком на 83 дні, термін погашення 14.01.2008 р. 

 

 

 

 

 

Примітка 3. Кошти в інших банках 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Кошти на вимогу в інших банках  23814 57116 

2 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках  - - 

2.1 У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу - - 

3 Кредити, які надані іншим банкам 192034 133915 

4 Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями - - 

5 Усього 215848 191031 

6 Резерви під заборгованість інших банків (примітка 25)* (573) (812) 

7 Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів 215275 190219 

 

*) Сума сформованого резерву на кінець дня 31.12.2007 р. становить: 
- під стандартну заборгованість – 1% (сума кредитів – 192034 тис. грн., чистий кредитний ризик – 54861 тис. грн.) 

– 548 тис. грн.; 

- під стандартну заборгованість на коррахунках в інших банках – 2% (сума коштів – 1230 тис. грн.) – 25 тис. грн. 
 
    Сума сформованого резерву на кінець дня 31.12.2006 р. становить: 

- під стандартну заборгованість – 1% (сума кредитів – 111190 тис. грн., сума забезпечення – 31618 тис. грн., 

чистий кредитний ризик – 79572 тис. грн.) – 796 тис. грн.; 

- під нестандартну заборгованість – 5% (сума кредитів – 22725 тис. грн., сума забезпечення – 22725 тис. грн., 

чистий кредитний ризик – 0 тис. грн.) – 0 тис. грн.; 

- під стандартну заборгованість на коррахунках в інших банках – 2% (сума коштів – 793 тис. грн.) – 16 тис. грн. 
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Примітка 5. Цінні папери в портфелі банку на продаж  
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1  Боргові цінні папери  - - 

2  Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком  250 - 

3  Усього  250 - 

4  Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  - - 

5  Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів  250 - 

 

Цінні папери не були використані, як застава за операціями репо на кінець 31.12.2007 р. 

 

 

 

 

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 
 

Таблиця 6.1. Кредитний портфель банку 

 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Овердрафт, у тому числі: 15928 10980 

1.1 Сумнівні - - 

1.2 Прострочені 213 140 

2 Операції репо - - 

3 Враховані векселі, у тому числі: - - 

3.1 Сумнівні - - 

3.2 Прострочені - - 

4 Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі: - - 

4.1 Сумнівні - - 

4.2 Прострочені - - 

5 Кредити в поточну діяльність, у тому числі: 1935998 1490868 

5.1 Сумнівні - - 

5.2 Прострочені  21505 12231 

6 Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі: 4876 6733 

6.1 Сумнівні - - 

6.2 Прострочені - - 

7 Іпотечні кредити,  у тому числі: 13056 - 

7.1 Сумнівні - - 

7.2 Прострочені - - 

8 Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі: - - 

8.1 Сумнівні - - 

8.2 Прострочені - - 

9 Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі: - - 

9.1 Сумнівні - - 

9.2 Прострочені - - 

10 Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями - - 

11 Усього кредитів 1969858 1508581 

12 Резерви під заборгованість за кредитами (примітка 25) (64382) (45743) 

13 Усього кредитів за вирахуванням  резервів під кредити 1905476 1462838 
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Таблиця 6.2. Рух резервів під заборгованість за кредитами 
 

Рядок Рух  резервів 2007 рік  2006 рік 
1 2 3 4 

1 Залишок на 1 січня  45743 26545 

2 Відрахування до резервів під: 20896 20368 

2.1    Нестандартну заборгованість 13322 10858 

2.2    Стандартну заборгованість 7574 9510 

3 Списання активів за рахунок резервів* (48) (18) 

4 Зменшення резерву під: (2209) (1152) 

4.1 
   Нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного 

портфеля) 
(1879) (767) 

4.2 
   Стандартну заборгованість (у разі погіршення  кредитного портфеля 

або її погашення) 
(330) (385) 

5 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня  64382 45743 

  

*) В 2007 році Банком були списані за рахунок резервів 57 кредитів фізичних осіб на суму 48 тис. грн. 

     В 2006 році Банком були списані за рахунок резервів 3 кредити фізичних осіб на суму 18 тис. грн. 

В звітному 2007 р. повернення раніше списаних кредитів не відбувалося. 

 

 

Таблиця 6.3. Структура кредитів за видами економічної діяльності 
       

Ря-
док 

Вид економічної діяльності Код 2007 рік % 2006 рік % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними 

послуги  
1 7507 0.38 5712 0.38 

2 Лісове господарство та пов'язані з ним послуги  2 756 0.04 782 0.05 

3 Рибальство, рибництво та пов'язані з ним послуги  5 469 0.02 - - 

4 Добування вугілля, лігніту і торфу  10 - - - - 

5 Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги  11 - - - - 

6 Добування уранової та торієвої руд  12 - - - - 

7 Добування металевих руд  13 - - - - 

8 Інші галузі добувної промисловості  14 - - - - 

9 Виробництво харчових продуктів, напоїв  15 29574 1.50 23537 1.56 

10 Виробництво тютюнових виробів  16 - - - - 

11 Текстильне виробництво  17 2576 0.13 441 0.03 

12 
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з 

хутра  
18 873 0.04 4941 0.33 

13 
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів  
19 672 0.03 3074 0.20 

14 
Оброблення деревини та виробництво виробів з 

деревини, крім меблів  
20 3718 0.19 1700 0.11 

15 
Виробництво паперової маси, паперу, картону та 

виробів з них  
21 5416 0.27 3500 0.23 

16 
Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування 

записаних носіїв інформації  
22 5378 0.27 4067 0.27 

17 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та 

ядерних матеріалів  
23 - - - - 

18 Хімічне виробництво  24 410 0.02 1234 0.08 

19 Виробництво гумових та пластмасових виробів  25 2888 0.15 4345 0.29 

20 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  26 3953 0.20 2909 0.19 

21 Металургійне виробництво  27 311 0.02 717 0.05 

22 Виробництво готових металевих виробів  28 5074 0.26 3124 0.21 

23 Виробництво машин та устаткування  29 10508 0.53 7019 0.47 

24 
Виробництво офісного устаткування та електронно-

обчислювальних машин  
30 1996 0.10 2654 0.18 
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1 2 3 4 5 6 7 

25 Виробництво електричних машин та устаткування  31 57 0.00 163 0.01 

26 
Виробництво апаратури для радіо, телебачення та 

зв'язку  
32 634 0.03 84 0.01 

27 
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, 

оптичних приладів та устаткування, годинників  
33 474 0.02 531 0.03 

28 Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів  34 1995 0.10 9 0.00 

29 Виробництво інших транспортних засобів  35 - - - - 

30 Виробництво меблів; виробництво іншої продукції  36 1875 0.10 1192 0.08 

31 Оброблення відходів  37 372 0.02 712 0.05 

32 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари 

та гарячої води  
40 - - - - 

33 Збирання, очищення та розподілення води  41 - - - - 

34 Будівництво  45 6170 0.31 4826 0.32 

35 
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 

обслуговування та ремонт  
50 9386 0.48 10002 0.66 

36 Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі  51 154854 7.87 101683 6.74 

37 
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та 

предметів особистого вжитку  
52 68102 3.46 79331 5.26 

38 Діяльність готелів та ресторанів  55 11086 0.56 7541 0.50 

39 Діяльність наземного транспорту  60 38393 1.95 31378 2.08 

40 Діяльність водного транспорту  61 - - - - 

41 Діяльність авіаційного транспорту  62 - - - - 

42 Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції  63 4610 0.23 2646 0.17 

43 Діяльність пошти та зв'язку  64 2007 0.10 2572 0.17 

44 Грошове та фінансове посередництво  65 - - - - 

45 Страхування  66 1415 0.07 699 0.05 

46 
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва 

та страхування  
67 - - - - 

47 Операції з нерухомим майном  70 28835 1.46 17395 1.15 

48 
Оренда машин та устаткування; прокат побутових 

виробів і предметів особистого вжитку  
71 4900 0.25 1878 0.12 

49 Діяльність у сфері інформатизації  72 391 0.02 611 0.04 

50 Дослідження та розробки  73 797 0.04 834 0.05 

51 
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 

інжинірингу; надання послуг підприємцям  
74 6478 0.33 5388 0.36 

52 Державне управління  75 - - - - 

53 Освіта  80 195 0.01 10 0.00 

54 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  85 571 0.03 877 0.06 

55 Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів  90 - - - - 

56 Діяльність громадських організацій  91 - - - - 

57 
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та 

розваг  
92 1622 0.08 1486 0.10 

58 Надання індивідуальних послуг  93 157110 7.99 119912 7.95 

59 
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для 

домашньої прислуги  
95 - - - - 

60 
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів 

для власного споживання  
96 - - - - 

61 Діяльність екстериторіальних організацій  99 - - - - 

62 Кредити, які надані фізичним особам    1382011 70.17 1043986 69.21 

62.1 Кредити, які надані фізичним особам-нерезидентам   3439 0.17 3079 0.20 

63 
Кредити, які надані центральним та місцевим органам 

державного управління  
  - - - - 

64 Усього  1969858 100.00 1508581 100.00 
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Таблиця 6.4. Кредити, за якими не нараховувались відсотки. 
 
Таблиця не подається в зв'язку з відсутністю даних. 
 

 

 

Таблиця 6.5. Кредити під гарантію Кабінету Міністрів України. 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік % 2006 рік % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Кредити, що видані під гарантію Кабінету 

Міністрів України 
- - - - 

2 Загальна сума кредитів 1969858 100% 1508581 100% 
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Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи 
Таблиця 9.1. Основні засоби за 2007 рік 

Р
я

д
о

к
 

Групи основних засобів 

Залишок на 

початок року 
Надійшло за рік (+)  

Переоцінка 

[дооцінка (+), 

уцінка (-)] 

Вибуло за рік 

(-) 

Н
а

р
а

хо
в

а
н

о
 а

м
о

р
ти

за
ц

ії 
 з

а
 р

ік
  
  
  
  
  

  
  

(+
) 

Втрати від 

зменшення 

корисності (-) 

Інші зміни 

за рік (+;-) 

Залишок на 

кінець року 
У тому числі 

Первіс-

на 

(пере-

оціне-

на) 

вартість  

З
н

о
с 

  

У тому числі 
Пер-

вісна 

(пере-

оці-

нена) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Пер-

вісна 

(пере-

оціне-

на) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Пер-

вісна 

(пере-

оці-

нена) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Пер-

вісна 

(пере-

оці-

нена) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Первіс-

на 

(пере-

оцінена) 

вартість 

З
н

о
с 

Одержані за 

фінансовим 

лізингом  

(орендою) (+) 

Передані в 

оперативний 

лізинг (оренду) 

(-) 

З
л

и
тт

я
 

Завер-

шені 

капіта-

льні ін-

вестиції 

Первіс-

на (пе-

реоці-

нена) 

вартість 

З
н

о
с 

Первіс-

на пе-

реоці-

нена) 

вартість 

З
н

о
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 
Капітальні витрати на поліпшення 

земель 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 
Будинки, споруди та передавальні 

пристрої 
29943 (2374) 4588 - 4588 89452 (16942) - - (1854) - - - - 123983 (21170) - - 2830 (333) 

4 Машини та обладнання 34071 (17784) 12901 - 349 - - 323 (304) (8192) - - - - 46649 (25672) - - - - 

5 Транспортні засоби 3816 (646) 1261 - 97 - -     (924) - - - - 5077 (1570) - - - - 

6 
Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 
4516 (1210) 1777 - 2 - - 36 (20) (765) - - (1) - 6257 (1955) - - - - 

7 Інші основні засоби 5553 (2409) 3486 - 379 - - 115 (112) (2102) - - - - 8924 (4399) - - - - 

8 Бібліотечні фонди - - - - - - -       - - - - - - - - - - 

9 
Малоцінні необоротні матеріальні 

активи 
5127 (5127) 1327 - - - - 241 (241) (1327) - - 1 - 6213 (6213) - - - - 

10 Тимчасові (нетитульні) споруди  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Інші необоротні матеріальні активи 9690 (3105) 4604 - 4597 - - 418 (290) (2105) - -   - 13876 (4920) - - - - 

12 Усього 92716 (32655) 29944 - 10012 89452 (16942) 1133 (967) (17269) - - - - 210979 (65899) - - - - 

 

За станом на кінець дня 31.12.2007 р.: Банк не мав активів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством щодо володіння, користування та розпорядження; Банк не 

передавав основні засоби у заставу; в Банку відсутні основні засоби, які тимчасово не використовуються; основні засоби для продажу не вилучалися. Первісна вартість повністю 

амортизованих основних засобів, але працюючих, становить 15454 тис. грн. Вартість основних засобів, прийнятих в оперативний лізинг (рах. № 9840), становить – 57908 тис. 

грн. (офісні приміщення). 
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Таблиця 9.1.1. Основні засоби за 2006 рік 

Р
я

д
о

к
 

Групи основних засобів 

Залишок на 

початок року 
Надійшло за рік (+)  

Переоцінка 

[дооцінка (+), 

уцінка (-)] 

Вибуло за рік 

(-) 

Н
а

р
а

хо
в

а
н

о
 а

м
о

р
ти

за
ц

ії 
 з

а
 р

ік
  
  
  
  
  

  
  

(+
) 

Втрати від 

зменшення 

корисності (-) 

Інші зміни 

за рік (+;-) 

Залишок на кінець 

року 
У тому числі 

Первіс-

на 

(пере-

оціне-

на) 

вартість  

З
н

о
с 

  

У тому числі 
Пер-

вісна 

(пере-

оці-

нена) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Пер-

вісна 

(пере-

оціне-

на) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Пер-

вісна 

(пере-

оці-

нена) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Пер-

вісна 

(пере-

оці-

нена) 

вар-

тість  

З
н

о
с 

Первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

З
н

о
с 

Одержані за 

фінансовим 

лізингом  

(орендою) (+) 

Передані в 

оперативний 

лізинг 

(оренду) (-) 

З
л

и
тт

я
 

Завер-

шені 

капіта-

льні ін-

вестиції 

Первіс-

на (пе-

реоці-

нена) 

вартість 

З
н

о
с 

Первіс-

на пе-

реоці-

нена) 

вартість 

З
н

о
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 
Капітальні витрати на поліпшення 

земель 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 
Будинки, споруди та передавальні 

пристрої 
26296 (1299) 3647 - 3613 - - - - (1075) - - - - 29943 (2374) - - 228 (10) 

4 Машини та обладнання 22994 (11992) 11164 - 232 - - 87 (60) (5852) - - - - 34071 (17784) - - - - 

5 Транспортні засоби 1715 (110) 2101 - 23 - - - - (536) - - - - 3816 (646) - - - - 

6 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 3092 (704) 1462 - - - - 38 (22) (529) - - - -(1) 4516 (1210) - - - - 

7 Інші основні засоби 3228 (1047) 2365 - 148 - - 23 (21) (1383) - - -17   5553 (2409) - - - - 

8 Бібліотечні фонди - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 
Малоцінні необоротні матеріальні 

активи 
3693 (3693) 1566 - - - - 129 (129) (1558) - - -3 (5) 5127 (5127) - - - - 

10 Тимчасові (нетитульні) споруди  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Інші необоротні матеріальні активи 7157 (1722) 3005 - 2966 - - - - (1383) - - -472 - 9690 (3105) - - - - 

12 Усього 68175 (20567) 25310 - 6982 - - 277 (232) (12316) - - (492) (4) 92716 (32655) - - - - 

 

 

За станом на кінець дня 31.12.2006 р.: Банк не мав активів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством щодо володіння, користування та розпорядження; Банк не 

передавав основні засоби у заставу; в Банку відсутні основні засоби, які тимчасово не використовуються; основні засоби для продажу не вилучалися. Первісна вартість повністю 

амортизованих основних засобів, але працюючих, становить 13119 тис. грн. Вартість основних засобів, прийнятих в оперативний лізинг (рах. № 9840), становить – 30843 тис. 

грн. (офісні приміщення). 
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Таблиця 9.2. Нематеріальні активи за 2007 рік 

Р
я

д
о

к
 

Групи нематеріальних 

активів 

Залишок на початок 

року 
Надійшло за рік (+)  

Переоцінка 

[дооцінка (+), 

уцінка (-)] 

Вибуло за рік (-) 

Н
а

р
а

хо
в

а
н

о
 а

м
о

р
ти

за
ц

ії
  

за
 

р
ік

 (
+

) 

Втрати від 

зменшення 

корисності (-) 

Інші зміни за 

рік (+;-) 

Залишок на 

кінець року 

Первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

З
н

о
с 

  

У тому числі Первіс-

на 

(перео-

цінена) 

вартіст

ь  

З
н

о
с 

Первісн

а 

(перео-

цінена) 

вартіст

ь  

З
н

о
с 

Первісн

а 

(перео-

цінена)  

вартіст

ь  

З
н

о
с 

Первісн

а 

(перео-

цінена) 

вартіст

ь  

З
н

о
с 

Первісн

а 

(перео-

цінена) 

вартість 

З
н

о
с 

З
л

и
тт

я
 

Завер-

шені 

капіта-

льні ін-

вестиції 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Права на користування 

майном 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 
Права на знаки для 

товарів і  послуг 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Авторські та суміжні з 

ними  права, у тому 

числі: 

4921 (1647) 1531 - - - - 6 (4) (1205) - - - - 6446 (2848) 

3.1 
Програмне 

забезпечення 
4921 (1647) 1531 - - - - 6 (4) (1205) - - - - 6446 (2848) 

4 
Інші нематеріальні 

активи 
- -   - - - - - - - - - - - - - 

5 Усього 4921 (1647) 1531 - - - - 6 (4) (1205) - - - - 6446 (2848) 

6 
Довідково: негативний 

гудвіл (рахунок 4320) 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Гудвіл (рахунок 4321) - - - - - х х - - - - - - - - - 

 

За станом на кінець дня 31.12.2007 р. Банк немає нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності, оформлених у заставу.  

Банк протягом 2007 року не створював нематеріальних активів самостійно. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Річний фінансовий звіт ЗАТ "ПроКредит Банк" за 2007 р. 

 

 

49 

 

 

Таблиця 9.2.1. Нематеріальні активи за 2006 рік 

Р
я

д
о

к
 

Групи нематеріальних 

активів 

Залишок на 

початок року 
Надійшло за рік (+)  

Переоцінка 

[дооцінка (+), 

уцінка (-)] 

Вибуло за рік (-) 

Н
а

р
а

хо
в

а
н

о
 а

м
о

р
ти

за
ц

ії
  

за
 

р
ік

 (
+

) 

Втрати від 

зменшення 

корисності (-) 

Інші зміни за 

рік (+;-) 

Залишок на 

кінець року 

Первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

З
н

о
с 

  

У тому числі 
Первіс-

на 

(перео-

цінена) 

вартість  

З
н

о
с 

Первісна 

(перео-

цінена) 

вартість  

З
н

о
с 

Первісна 

(перео-

цінена)  

вартість  

З
н

о
с 

Первісна 

(перео-

цінена) 

вартість  

З
н

о
с 

Первісна 

(перео-

цінена) 

вартість 

З
н

о
с 

З
л

и
тт

я
 

Завер-

шені 

капіта-

льні ін-

вестиції 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Права на користування 

майном 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 
Права на знаки для 

товарів і  послуг 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Авторські та суміжні з 

ними  права, у тому 

числі: 

4009 (1674) 1971 - - - - 1059 (917) (890) - - - - 4921 (1647) 

3.1 
Програмне 

забезпечення 
4009 (1674) 1971 - - - - 1059 (917) (890) - - - - 4921 (1647) 

4 
Інші нематеріальні 

активи 
- -   - - - - - - - - - - - - - 

5 Усього 4009 (1674) 1971 - - - - 1059 (917) (890) - - - - 4921 (1647) 

6 
Довідково: негативний 

гудвіл (рахунок 4320) 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Гудвіл (рахунок 4321) - - - - - х х - - - - - - - - - 

 

За станом на кінець дня 31.12.2006 р. Банк немає нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності, оформлених у заставу.  

Банк протягом 2006 року не створював нематеріальних активів самостійно. 
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Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами 
    

Рядок Найменування статті 
За 2007 рік 

На кінець     
2007 року 

(оборот за 
дебетом) 

(залишок) 

1 2 3 4 

1 Капітальне будівництво - - 

2 Придбання (виготовлення) основних засобів 27703 26072 

3 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4726 1013 

4 Придбання (створення) нематеріальних активів 3138 4157 

5 Інші - - 

6 Усього 35567 31242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання 
 

Рядок 
  

Найменування статті 
  

2007 рік  

2006 рік  
Усього 

У тому числі: 

термін погашення 

понад 365 днів 

1 2 3 4 5 

1 
Грошові кошти та залишки в Національному банку 

України 
- - - 

2 Казначейські цінні папери 316 - - 

3 Кошти в інших банках 240 - 16 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - - 

5 Цінні папери в портфелі банку  на продаж - - - 

6 Кредити  та заборгованість клієнтів  18638 - 14736 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - 

8 Інші 86 - 100 

9 Усього нарахованих доходів 19280 - 14852 

10 
Резерви під заборгованість за нарахованими доходами 

(примітка 25) 
(2961) - (1485) 

11 
Усього нарахованих доходів за вирахуванням 
резервів 

16319 - 13367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Річний фінансовий звіт ЗАТ "ПроКредит Банк" за 2007 р. 

 

 

51 

 

 

Примітка 11. Інші активи 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Банківські метали - - 

2 Запаси матеріальних цінностей 1810 2169 

3 Витрати майбутніх періодів 3058 3338 

4 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 612 267 

5 
Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов'язковими 

платежами 
15 6 

6 Дебіторська заборгованість за операціями з банками - - 

7 Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти:  - - 

7.1 Для клієнтів - - 

7.2 За рахунок банку - - 

8 Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами  - 250 

9 Дебіторська заборгованість працівникам банку 33 24 

10 Сумнівна дебіторська заборгованість  за операціями банку 287 433 

11 Інші* 6813 6901 

12 Усього інших активів 12628 13388 

13 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками - - 

14 
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 

(примітка 25) 
- (2) 

15 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку (примітка 25) (1579) (2019) 

16 Усього інших активів за вирахуванням резервів 11049 11367 
    

*) До складу рядка 11 "Інші" за 2007 р. включені: 
-  497 тис. грн. (рах. № 2809) – дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами з платіжними картками; 

-  723 тис. грн. (рах. № 2809) – дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами з виплачених переказів за  

                                                          міжнародними платіжними системами "Western Union" і "Анелік"; 

- 1473 тис. грн. (рах. № 2920) – дебіторська заборгованість за операціями, здійсненими через банкомат; 

- 2180 тис. грн. (рах. № 2924) – дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками; 

- 1940 тис. грн. (рах. № 3519) – дебіторська заборгованість за послуги.     
 

*) До складу рядка 11 "Інші" за 2006 р. включені: 
-  198 тис. грн. (рах. № 2809) – дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами з платіжними картками; 

-  441 тис. грн. (рах. № 2809) – дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами з виплачених переказів за  

                                                          міжнародними платіжними системами "Western Union" і "Анелік"; 

- 2082 тис. грн. (рах. № 2920) – дебіторська заборгованість за операціями, здійсненими через банкомат; 

- 2320 тис. грн. (рах. № 2924) – дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками; 

- 1860 тис. грн. (рах. № 3519) – дебіторська заборгованість за послуги.     

 

 

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу 

 
 

  
Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 

1 2 3 4 

1 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу   - - 

2 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу   - - 

3 Необоротні активи, що призначені для продажу  56 - 

4 Усього довгострокових активів, що призначені для продажу  56 - 

5 
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії, що 

утримуються з метою продажу  
- - 

6 
Резерви під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що 

утримуються з метою продажу  
- - 

7 
Усього довгострокових активів, що призначені для продажу, з 
вирахуванням резервів  

56 - 
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Примітка 13. Кошти клієнтів 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік  2006 рік 
1 2 3 4 

1 Кошти  суб'єктів господарювання, у тому числі: 737713 528989 

1.1 Кошти на вимогу 142433 82747 

1.2 Строкові кошти 595280 446242 

2 Кошти  фізичних осіб, у тому числі: 907449 629170 

2.1 Кошти на вимогу 79518 52927 

2.2 Строкові кошти 827931 576243 

3 
Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що 

утримуються з бюджету 
- - 

4 Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі: 34515 40160 

4.1 Кошти на вимогу 6895 3518 

4.2 Строкові кошти 27620 36642 

5 Інші зобов’язання перед клієнтами 2356 1261 

6 Усього 1682033 1199580 

 

Сума гарантійних залучених депозитів станом під надані гарантії клієнтам становить на кінець дня:   

- 31.12.2007 р.  – 3334 тис. грн.;   

- 31.12.2006 р.  – 2524 тис. грн. 

 
 

Примітка 14. Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

Таблиця 14.1. Боргові цінні папери, емітовані банком за 2007 рік 
    

Рядок Найменування статті 
Середньозважена 
процентна  ставка 

2007 рік 

1 2 3 4 

1 Цінні папери власного боргу, емітовані банком, з них: - 224502 

1.1 Прості векселі, емітовані банком - - 

1.2 Акцепти, що надані за переказними векселями - - 

1.3 Облігації * 12.38 225000 

1.4 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком - - 

    

*) 1. Облігації, серія E  -   50000 тис. грн.,  дата погашення – 07.04.2008 р.  

     2. Облігації, серія F  - 175000 тис. грн.,  дата погашення – 30.09.2010 р.  

 

Таблиця 14.2. Боргові цінні папери, емітовані банком за 2006 рік 
    

Рядок Найменування статті 
Середньозважена 
процентна  ставка 

2006 рік 

1 2 3 4 

1 Цінні папери власного боргу, емітовані банком, з них: - 261170 

1.1 Прості векселі, емітовані банком - - 

1.2 Акцепти, що надані за переказними векселями - - 

1.3 Облігації ** 12.40 260000 

1.4 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком - - 

 

*) 1. Облігації, серія D  -   35000 тис. грн.,  дата погашення – 11.06.2007 р.  

     2. Облігації, серія E  -   50000 тис. грн.,  дата погашення – 07.04.2008 р.  

     3. Облігації, серія F  - 175000 тис. грн.,  дата погашення – 30.09.2010 р.  

 

 

 

 

 

 



 
Річний фінансовий звіт ЗАТ "ПроКредит Банк" за 2007 р. 

 

 

53 

 

 

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік  2006 рік 
1 2 3 4 

1 Кошти банків 718 43 

2 Кошти клієнтів 31822 24461 

3 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком - - 

4 Боргові цінні папери, емітовані банком 7119 7240 

5 Нарахування  за заробітною  платою та інші нарахування працівникам банку 23 18 

6 Інші * 780 642 

7 Усього 40462 32404 

 

 

Примітка 16. Інші зобов'язання 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Субординований борг 54540 54540 

2 Доходи майбутніх періодів 6 14 

3 Кредиторська заборгованість  за операціями з банками 4 40 

4 Кредиторська заборгованість  за господарською діяльністю  225 62 

5 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 1176 922 

6 
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, 

крім податку на прибуток 
1450 709 

7 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку - 75000 

8 Дивіденди до сплати  - - 

9 Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами - - 

10 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 801 649 

11 Банківські резерви на покриття ризиків і втрат (примітка 25) 727 365 

12 Інші*   5302 286 

13 Усього 64231 132587 

 

 
   

Примітка 16.1. Банківські  резерви на покриття ризиків і втрат 

 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Резерви за виданими зобов'язаннями (примітка 25) 727 365 

2 Резерви під курсові ризики - - 

3 Інші резерви (зазначити, які саме) - - 

4 Усього 727 365 

 

*) Розшифровка рядка 12 "Інші" примітки 16 "Інші зобов'язання": 

- за 2007 рік: 

- 5302 тис. грн. (рах. № 3720) - кредитові суми до з'ясування. 

Усього: 5302 тис. грн.   
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Примітка 17. Статутний капітал 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік  2006 рік 
1 2 3 4 

1 Статутний капітал зареєстрований 150000 75000 

1.1 Число акцій – усього, з них: 314604 157302 

1.1.1  Простих акцій  314604 157302 

1.1.2  Привілейованих акцій - - 

2 Несплачений зареєстрований статутний капітал - - 

3 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, з них: 150000 75000 

3.1 Число акцій – усього, з них: 314604 157302 

3.1.1 Простих акцій  314604 157302 

3.1.2 Привілейованих акцій - - 

 

 

 

Примітка 18. Дивіденди за акціями 

 
 Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 

1 2 3 4 

1 Дивіденди на початок року  - - 

2 Дивіденди, що оголошені протягом року  20134 - 

3 Дивіденди, що спрямовані на придбання акцій нової емісії  - - 

4 Дивіденди, що спрямовані на поповнення статутного капіталу протягом року  - - 

5 Дивіденди, що сплачені протягом року  (20134) - 

6 Дивіденди на кінець року  - - 

 

 

 

Примітка 19. Процентний дохід 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 За коштами в банках 7483 3246 

2 За кредитами клієнтам 334787 243860 

3 За цінними паперами в торговому портфелі банку - - 

4 За цінними паперами в портфелі банку на продаж - - 

5 За цінними паперами в портфелі банку до погашення 605 - 

6 Інший - - 

7 Усього 342875 247106 

 

 

 

Примітка 20. Процентні витрати 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 За коштами, що отримані від банків  (8010) (7594) 

2 За коштами, що отримані від клієнтів (108725) (71672) 

3 За коштами небанківських фінансових установ (3735) (4128) 

4 За цінними паперами власного боргу (29811) (13678) 

5 Інші (5359) (4264) 

6 Усього (155640) (101336) 
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Примітка 21. Торговельний дохід 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Іноземна валюта (реалізований результат) 1692 1227 

2 Іноземна валюта (нереалізований результат) 4294 3113 

3 Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою) 5986 4340 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - 

5 Інші (зазначити, які саме) - - 

6 Усього торговельного доходу 5986 4340 

 

Реалізований результат від торгівлі іноземної валюти визначається, як різниця між гривневою вартістю в 

проданої та придбаної іноземної валюти.  

 

 

Примітка 23. Загальні адміністративні витрати 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Адміністративні  витрати (33814) (26980) 

2 Амортизація (примітка 9) (18474) (13206) 

3 Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів (7) (202) 

4 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів (6521) (3861) 

5 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток (4513) (2781) 

6 Інші  (898) (164) 

7 Усього (64227) (47194) 

 

 

 

Примітка 24. Витрати на персонал 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Заробітна плата (65640) (40760) 

2 Внески, збори на обов’язкове державне, пенсійне та соціальне страхування (22092) (13028) 

3 Витрати на підготовку кадрів (1816) (310) 

4 Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників - - 

5 Інші витрати на персонал (3214) (1499) 

6 Усього (92762) (55597) 

7 Середня кількість працівників протягом року 1610 1290 
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Таблиця 11.1. Збитки (витрати), завдані банку внаслідок шахрайських дій невстановленими 
особами за операціями з платіжними картками 

Рядо
к  

Найменування платіжної системи  
2007 рік 2006 рік  

сума  
кількість 
операцій  

сума  
кількість 
операцій 

1  2  3  4  5  6  

1  НСМЕП  - - - - 

2  Одноемітентні (внутрішньобанківські) платіжні системи  - - - - 

3  VISA  38 20 - - 

4  MasterCard  -     - - - 

5  УкрКарт  -     - - - 

6  Інші банківські платіжні системи  -     - - - 

7  Інші небанківські платіжні системи  -     - - - 

8  Усього  38 20 - - 

 

10 квітня 2008 р.                                                       Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 

 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 
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Примітка 25. Чисті витрати на формування резервів 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 

1 2 3 4 

 Кошти в інших банках (примітка 3) 

1.1 Відрахування до резерву 239 (694) 

1.2 Повернення списаних активів - - 

1 Усього 239 (694) 

       

 Кредити та заборгованість клієнтів (примітка 6) 

2.1 Відрахування до резерву (18687) (19216) 

2.2 Повернення списаних активів - - 

2 Усього (18687) (19216) 

       

 Цінні папери в портфелі банку на продаж (примітки 2, 5 ) 

3.1 Відрахування до резерву під знецінення - - 

3.2 Повернення списаних активів - - 

3 Усього - - 

       

 Цінні папери в портфелі банку до погашення (примітки 2, 7) 

4.1 Відрахування до резерву під знецінення - - 

4.2 Повернення списаних активів - - 

4 Усього - - 

       

 Дебіторська заборгованість за операціями банку (примітка 11) 

5.1 Відрахування до резерву 440 (1755) 

5.2 Повернення списаних активів - - 

5 Усього  440 (1755) 

       

 Нараховані доходи (примітка 10) 

6.1 Відрахування до резерву (1479) (688) 

6.2 Повернення списаної заборгованості - - 

6 Усього (1479) (688) 

  

7 
Резерви під інші активи (зобов'язання з кредитування та гарантії, що 

надані клієнтам, примітка 16.1) 
(362) (233) 

8 Повернення списаних  інших активів - - 

9 Усього (362) (233) 

10 Усього витрат (19849) (22586) 
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Примітка 26. Витрати на податок на прибуток 
 

Таблиця 26.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток  (10300) (14534) 

2 Відстрочений  податок на прибуток 1893 4857 

3 Усього (8407) (9677) 

 

Таблиця 26.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку  (збитку) 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Прибуток до оподаткування 23377 31544 

2 Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування  (5844) (7886) 

  Коригування облікового прибутку (збитку) 

3 
Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку 
(4966) (8307) 

4 
Витрати, які  включаються до суми валових витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку 
703 3043 

5 
Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не 

визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) 
(791) (2514) 

6 
Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але 

визнаються в бухгалтерському обліку 
727 1251 

7 Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку (4363) (3302) 

8 Амортизація, яка підлягає оподаткуванню 4250 3181 

9 
Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази 

оподаткування (виправлення помилок тощо) 
(16) - 

10 Сума податку на прибуток (збиток) (10300) (14534) 

 

Таблиця 26.3. Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань 

 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Відстрочені податкові активи 15676 13132 

1.1 Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню 62704 52528 

1.2 Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди  - - 

1.3 Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди - - 

2 Відстрочені податкові зобов'язання*  (23024) (4245) 

2.1 Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню*  (92094) (16980) 

 

*) В тому числі, сума відстроченого податкового зобов'язання від переоцінки основних засобів (Примітка 9): 18128 тис. грн. 

та тимчасової різниці, що підлягає оподаткуванню, від переоцінки основних засобів 72510 тис. грн. 
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Примітка 29. Звітні сегменти 
 

Примітка 29.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилучення Усього 
Послуги 

корпоративним 

клієнтам 

Послуги фізичним 

особам 

Інвестиційна 

банківська 

діяльність 

Інші операції 

2007 рік 2006 рік 2007 рік 2006 рік 
2007 

рік 

2006 

рік 
2007 рік 2006 рік 

2007 

рік 

2006 

рік 
2007 рік 2006 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Зовнішні доходи звітних 
сегментів, з них: 

101314 82916 278500 193284 605 - 13723 7752 - - 394142 283952 

1.1 Процентні доходи 84655 69475 250132 174385 605 - 7483 3246 - - 342875 247106 

1.2 Комісійні доходи 15993 12711 24030 17397 - - 205 105 - - 40228 30213 

1.3 

Дивіденди, що отримані 

від інвестицій в 

асоційовані компанії 

- - - - - - - - - - - - 

1.4 Дохід від участі в капіталі - - - - - - - - - - - - 

1.5 Інші доходи 666 730 4338 1502 - - 49 61 - - 5053 2293 

1.6 

Реалізовані результати 

від торговельних 

операцій 

- - - - - - 5986 4340 - - 5986 4340 

1.7 
Повернення раніше 

списаних активів 
- - - - - - - - - - - - 

2 
Дохід від інших 
сегментів 

- - - - - - - - - - - - 

3 Усього доходу 101314 82916 278500 193284 605 - 13723 7752 - - 394142 283952 

4 
Витрати звітних 
сегментів,  з них: 

(95327) (73373) (263363) (170313) (536) - (11539) (8722) - - (370765) (252408) 

4.1 Процентні витрати (40007) (29591) (109976) (68979) (238) - (5419) (2766) - - (155640) (101336) 

4.2 Комісійні витрати (921) (772) (2533) (1801) (5)   (125) (72) - - (3584) (2645) 

4.3 
Втрати від участі в 

капіталі 
- - - - - - - - - - - - 

4.4 
Резерви під кошти в 

інших банках 
- - - - - - 239 (694) - - 239 (694) 

4.5 
Резерви під кредити та 

заборгованість клієнтів 
(4796) (5914) (13891) (13302) - - - - - - (18687) (19216) 

4.6 

Резерви під знецінення 

цінних паперів в портфелі 

банку на продаж 

- - - - - - - - - - - - 

4.7 

Резерви під знецінення 

цінних паперів в портфелі 

банку до погашення  

- - - - - - - - - - - - 

4.8 

Резерви під дебіторську 

за боргованість за 

операціями банку 

- - - - - - 440 (1755) - - 440 (1755) 

4.9 
Резерви під нараховані 

доходи 
33 (116) (1512) (572) - - - - - - (1479) (688) 

4.10 Резерви під інші активи (362) (233) - - - - - - - - (362) (233) 

4.11 
Загальні адміністративні 

витрати 
(40354) (30016) (110929) (69969) (240) - (5466) (2806) - - (156989) (102791) 

4.12 Інші витрати (8920) (6731) (24522) (15690) (53) - (1208) (629) - - (34703) (23050) 

5 
Витрати на користь 
інших сегментів 

- - - - - - - - - - - - 

6 Усього витрат (95327) (73373) (263363) (170313) (536) - (11539) (8722) - - (370765) (252408) 

7 Результат сегмента 5987 9543 15137 22971 69 - 2184 (970) - - 23377 31544 

8 Податок на прибуток                     (8407) (9677) 

9 Чистий прибуток 5987 9543 15137 22971 69 - 2184 (970) - - 14970 21867 

10 
Інша інформація за 
сегментами 

                        

10.1 Капітальні інвестиції 8091 7966 22240 18570 48 - 1096 745 - - 31475 27281 

10.2 
Амортизаційні 

відрахування 
(4749) (3856) (13054) (8989) (28) - (643) (361) - - (18474) (13206) 
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Примітка 29.2. Активи і зобов'язання звітних сегментів 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

 
Активи 

  
1 Послуги корпоративним клієнтам 722139 553927 

2 Послуги фізичним особам 1736361 1275903 

3 Інвестиційна банківська діяльність 30566 - 

4 Нерозподілені активи 11049 20254 

5 Усього активів 2500115 1850084 

 
Зобов'язання 

  
1 Послуги корпоративним клієнтам 936413 708411 

2 Послуги фізичним особам 1286934 928258 

3 Інвестиційна банківська діяльність - - 

4 Нерозподілені зобов'язання 17842 78707 

5 Усього зобов'язань 2241189 1715376 

 

Склад нерозподілених статей: 

1. 2007 рік: 
1.1. Нерозподілені активи – 11049 тис. грн., в тому числі: 

- інші активи (Примітка 11) – 11049 тис. грн.  

1.2. Нерозподілені зобов'язання – 17842 тис. грн., в тому числі: 

- нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку (Примітка 15, рядок 6) – 23 

тис. грн.; 

- інші нараховані витрати (Примітка 15, рядок 7) – 780 тис. грн.;   

- відстрочене податкове зобов'язання (звіт "Баланс", рядок 20) – 7348 тис. грн.; 

- інші зобов'язання (Примітка 16, рядки 2-12) – 9691 тис. грн.  

 

2. 2006 рік: 
2.1. Нерозподілені активи – 20254 тис. грн., в тому числі: 

- відстрочений податковий актив (звіт "Баланс", рядок 11) – 8887 тис. грн.; 

- інші активи (Примітка 11) – 11367 тис. грн.  

2.2. Нерозподілені зобов'язання – 78707 тис. грн., в тому числі: 

- нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку (Примітка 15, рядок 6) – 18 

тис. грн.; 

- інші нараховані витрати (Примітка 15, рядок 7) – 642 тис. грн.;   

- інші зобов'язання (Примітка 16, рядки 2-12) – 78047 тис. грн.  
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Примітка 30. Потенційні зобов'язання банку на кінець року 
 

Примітка 30.1. Потенційні зобов'язання банку на кінець 2007 року 
 
1. Розгляд справи в суді. 
 
На кінець дня 31.12.2007 р. Банк виступав позивачем у 953 та відповідачем у 7 справах, що розглядаються в 

судах.  

Сума можливих надходжень у разі задоволення вимог Банку до відповідачів (включаючи штрафи, пені та 

неустойки)  – 27476 тис. грн., в т.ч.: 

 

№ з/п Сума позову, тис. грн. Кількість Загальна сума можливих надходжень, тис. грн. 

1 Від 0 до 25 647 7869 

2 Від 25 до 50 227 11381 

3 Від 50 до 250 76 7118 

4 Більше 250 3 1108 

 Усього: 953 27476 

 

Сума можливих збитків Банку у разі задоволення вимог позивачів - 1218 тис. грн. Керівництво Банку вважає, 

що вірогідність прийняття негативного рішення для Банку за цими справами – мінімальна. 

 
2. Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням. 

 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Гарантії надані 16399 8573 

2 Зобов'язання з кредитування, що надані, з них: 24134 21452 

2.1 Первинний строк погашення – до 1 року 14407 17728 

2.2 Первинний строк погашення – більше 1 року 9727 3724 

3 Акредитиви - 328 

4 Авалі - - 

 

3. Надана застава. 
 

Рядок Активи, надані під заставу Сума 
1 2 3 

1 Міжбанківські кредити на суму 42925,0 тис. грн., надані ВАТ "Ерсте Банк" 42925 

2 Міжбанківський кредит на суму 1000,0 тис. євро, надані ВАТ "Ерсте Банк" 7419 

3 Міжбанківські кредити на суму 7800,0 тис. євро, надані АКБ "Надра" 29678 

4 Міжбанківські кредити на суму 4000,0 тис. євро., надані АБ "Форум" 57872 

 Усього: 137894 

 

Банк немає активів у заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та 

розпорядженням ними. 

 

4. Зобов'язання з оперативного лізингу. 
 

Рядок Строки оперативного лізингу 
Загальна сума майбутніх 

мінімальних лізингових платежів 
1 2 3 

1 До одного року 24086 

2 Від одного до п'яти років 61628 

3 Понад п'ять років 8706 

4 Усього: 94420 
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Примітка 30.2. Потенційні зобов'язання банку на кінець 2006 року 
 
1. Розгляд справи в суді. 
 
На кінець дня 31.12.2006 р. Банк виступав позивачем у 535 та відповідачем у 8 справах, що розглядаються в 

судах.  

Сума можливих надходжень у разі задоволення вимог Банку до відповідачів (включаючи штрафи, пені та 

неустойки)  – 16100 тис. грн., в тому числі: 

 

№ з/п Сума позову, тис. грн. Кількість Загальна сума можливих надходжень, тис. грн. 

1 Від 0 до 25 390 4850 

2 Від 25 до 50 91 2828 

3 Від 50 до 250 44 3806 

4 Більше 250 10 4616 

 Усього: 535 16100 

 

Сума можливих збитків Банку у разі задоволення вимог позивачів - 1112 тис. грн. Керівництво Банку вважає, 

що вірогідність прийняття негативного рішення для Банку за цими справами – мінімальна. 

 
2. Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням. 

 

Рядок Найменування статті 2006 рік 2005 рік 
1 2 3 4 

1 Гарантії надані 8573 3626 

2 Зобов'язання з кредитування, що надані, з них: 21452 9071 

2.1 Первинний строк погашення – до 1 року 17728 9071 

2.2 Первинний строк погашення – більше 1 року 3724 - 

3 Акредитиви 328 1199 

4 Авалі - - 

 

3. Надана застава. 
 

Рядок Активи, надані під заставу Сума 
1 2 3 

1 Міжбанківські кредити на суму 4000 тис. євро, надані АКБ "Надра" 26603 

2 Міжбанківські кредити на суму 22725 тис. грн., надані АБ "Форум" 22725 

 Усього: 49328 

 

Банк немає активів у заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та 

розпорядженням ними. 

 

 

4. Зобов'язання з оперативного лізингу. 
 

Рядок Строки оперативного лізингу 
Загальна сума майбутніх 

мінімальних лізингових платежів 
1 2 3 

1 До одного року 16021 

2 Від одного до п'яти років 44006 

3 Понад п'ять років 8472 

4 Усього: 68499 
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Примітка 31. Географічний ризик 

  

Таблиця 31.1.  Географічний ризик за 2007 рік 

Рядок Найменування статті Україна 
Країни 
ОЕСР 

Інші 
країни 

Усього 

1 2 3 4 5 8 

  АКТИВИ 

1 
Кошти в Національному банку України та готівкові 

кошти банку 
141770 - - 141770 

2 
Казначейські та інші цінні папери, що 

рефінансуються Національним банком України 
30000 - - 30000 

3 Кошти в інших банках 194374 19695 1206 215275 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - - - 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 250 - - 250 

6 Кредити  та заборгованість клієнтів 1902037 537 2902 1905476 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - 

8 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  - - - - 

9 Основні засоби та нематеріальні активи 179920 - - 179920 

10 Нараховані доходи до отримання 16287 4 28 16319 

11 Відстрочений податковий актив - - - - 

12 Інші активи 11049 - - 11049 

13 Довгострокові активи, призначені для продажу  56 - - 56 

14 Усього активів 2475743 20236 4136 2500115 

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

15 Кошти банків 202413 - 20200 222613 

15.1 
У тому числі кредити,  які отримані від 

Національного банку України 
- - - - 

16 Кошти клієнтів 1023655 651331 7047 1682033 

17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком - - - - 

18 Боргові цінні папери, емітовані банком 224502 - - 224502 

19 Нараховані витрати до сплати 31247 8955 260 40462 

20 Відстрочені податкові зобов'язання 7348 - - 7348 

21 Інші зобов’язання 9690 54541 - 64231 

22 Усього зобов’язань 1498855 714827 27507 2241189 

23 Чиста балансова позиція 976888 (694591) (23371) 258926 

  Позабалансові статті 

24 Гарантії 16399 - - 16399 

25 Зобов'язання з кредитування 24134 - - 24134 

26 Акредитиви - - - - 

27 Інші  - - - - 

28 Чиста позабалансова позиція  40533 - - 40533 

29 Чиста позиція 1017421 (694591) (23371) 299459 
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Таблиця 31.2.  Географічний ризик за 2006 рік 

Рядок Найменування статті Україна 
Країни 
ОЕСР 

Інші 
країни 

Усього 

1 2 3 4 5 8 

  АКТИВИ 

1 
Кошти в Національному банку України та готівкові 

кошти банку 
94384 - - 94384 

2 
Казначейські та інші цінні папери, що 

рефінансуються Національним банком України 
- - - - 

3 Кошти в інших банках 137452 51974 793 190219 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - - - 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж - - - - 

6 Кредити  та заборгованість клієнтів 1459759 1737 1342 1462838 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - 

8 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  - - - - 

9 Основні засоби та нематеріальні активи 69022 - - 69022 

10 Нараховані доходи до отримання 13334 18 15 13367 

11 Відстрочений податковий актив 8887 - - 8887 

12 Інші активи 11367 - - 11367 

13 Довгострокові активи, призначені для продажу  - - - - 

14 Усього активів 1794205 53729 2150 1850084 

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

15 Кошти банків 64443 25192 - 89635 

15.1 
У тому числі кредити,  які отримані від 

Національного банку України 
- - - - 

16 Кошти клієнтів 750373 448702 505 1199580 

17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком - - - - 

18 Боргові цінні папери, емітовані банком 261170 - - 261170 

19 Нараховані витрати до сплати 24822 7580 2 32404 

20 Відстрочені податкові зобов'язання - - - - 

21 Інші зобов’язання 3047 129540 - 132587 

22 Усього зобов’язань 1103855 611014 507 1715376 

23 Чиста балансова позиція 690350 (557285) 1643 134708 

  Позабалансові статті 

24 Гарантії 8573 - - 8573 

25 Зобов'язання з кредитування 21452 - - 21452 

26 Акредитиви 328 - - - 

27 Інші  - - - - 

28 Чиста позабалансова позиція  30353 - - 30353 

29 Чиста позиція 720703 (557285) 1643 165061 
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Примітка 32. Валютний ризик  
  

Таблиця 32.1.  Валютний ризик за 2007 рік 

 

Ря-
док 

Найменування статті UAH EUR USD RUB Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  АКТИВИ 

1 
Кошти в Національному банку України та 

готівкові кошти банку 
103188 5651 32789 142 - 141770 

2 

Казначейські та інші цінні папери, що 

рефінансуються Національним банком 

України 

30000 - - - - 30000 

3 Кошти в інших банках 83628 103016 28083 548 - 215275 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - - - - - 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 250 - - - - 250 

6 Кредити  та заборгованість клієнтів 673175 27800 1204501 - - 1905476 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - - - 

8 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  - - - - - - 

9 Основні засоби та нематеріальні активи 179920 - - - - 179920 

10 Нараховані доходи до отримання 7147 350 8822 - - 16319 

11 Відстрочений податковий актив - - - - - - 

12 Інші активи 9986 110 1009 - - 11105 

13 
Довгострокові активи, призначені для 

продажу 
- - - - - - 

14 Усього активів 1087294 136927 1275204 690 - 2500115 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

15 Кошти банків - - 222613 - - 222613 

15.1 
У тому числі кредити,  які отримані від 

Національного банку України 
- - - - - - 

16 Кошти клієнтів 577620 132211 971905 297 - 1682033 

17 
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані 

банком 
- - - - - - 

18 Боргові цінні папери, емітовані банком 224502 - - - - 224502 

19 Нараховані витрати до сплати 21205 2706 16551 - - 40462 

20 Відстрочені податкові зобов'язання 7348 - - - - 7348 

21 Інші зобов'язання 4053 1290 58884 4 - 64231 

22 Усього зобов'язань 834728 136207 1269953 301 - 2241189 

23 Чиста балансова позиція 252566 720 5251 389 - 258926 

24 
Чиста позабалансова позиція за умовними 
сумами 

0 0 0 0 - 0 
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Таблиця 32.2.  Валютний ризик за 2006 рік 

 

Ря-
док 

Найменування статті UAH EUR USD RUB Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  АКТИВИ 

1 
Кошти в Національному банку України та 

готівкові кошти банку 
68443 3312 22555 74 - 94384 

2 

Казначейські та інші цінні папери, що 

рефінансуються Національним банком 

України 

- - - - - - 

3 Кошти в інших банках 95857 80000 14160 202 - 190219 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - - - - - 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж - - - - - - 

6 Кредити  та заборгованість клієнтів 509094 27104 926640 - - 1462838 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - - - 

8 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  - - - - - - 

9 Основні засоби та нематеріальні активи 69022 - - - - 69022 

10 Нараховані доходи до отримання 5939 168 7260 - - 13367 

11 Відстрочений податковий актив 8887 - - - - 8887 

12 Інші активи 8593 21 2753 - - 11367 

13 
Довгострокові активи, призначені для 

продажу 
- - - - - - 

14 Усього активів 765835 110605 973368 276 - 1850084 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

15 Кошти банків - - 89635 - - 89635 

15.1 
У тому числі кредити,  які отримані від 

Національного банку України 
- - - - - - 

16 Кошти клієнтів 351630 107876 739942 132 - 1199580 

17 
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані 

банком 
- - - - - - 

18 Боргові цінні папери, емітовані банком 261170 - - - - 261170 

19 Нараховані витрати до сплати 16259 1972 14173 - - 32404 

20 Відстрочені податкові зобов'язання - - - - - - 

21 Інші зобов'язання 2658 197 129722 10 - 132587 

22 Усього зобов'язань 631717 110045 973472 142 - 1715376 

23 Чиста балансова позиція 134118 560 (104) 134 - 134708 

24 
Чиста позабалансова позиція за умовними 
сумами 

0 0 0 0 - 0 

 

 

10 квітня 2008 р.                                                        Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 

 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Річний фінансовий звіт ЗАТ "ПроКредит Банк" за 2007 р. 

 

 

67 

 

 

Примітка 33. Ризик ліквідності. 
Таблиця 33.1. Ризик ліквідності за 2007 рік. 
Звіт про структуру короткострокових активів та пасивів на 01 січня 2008 р. 

    тис. грн. 

Показники 

Строк погашення 

на вимогу 

овернайт 

(на 1 

день)    

від 2 до 

7днів 

від 8 до 

31 дня 

вд 32 до 

92 днів 

від 93 до 

183 днів 

від 184 

до 274 

днів 

від 275 до 

365 (366) 

днів 

від 366 

до 548 

днів 

від 549 

днів до 2 

років 

понад 2 

роки до 3 

років 

понад 3 

роки до 5 

років 

понад 5 

років до 

10 років 

понад 10 

років 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Готівкові кошти, у тому числі: 76919 - - - - - - - - - - - - - 76919 

1.1 Банкноти та монети 76919 - - - - - - - - - - - - - 76919 

2 Кошти НБУ, у тому числі: 64851 - - - - - - - - - - - - - 64851 

2.1 Кошти на вимогу 64851 - - - - - - - - - - - - - 64851 

3 
Казначейські та інші цінні папери, що 
рефінансуються емітовані НБУ,у тому 
числі: 

- - - - 30316 - - - - - - - - - 30316 

3.3 У портфелі банку до погашення - - - - 30000 - - - - - - - - - 30000 

3.4 

Нараховані доходи за казначейськими 

та іншими ЦП, що рефінансуються та 

емітовані Національним банком України 

- - - - 316 - - - - - - - - - 316 

4 Кошти в інших банках, в тому числі: 23871 14140 14 32701 87687 57675 - - - - - - - - 216088 

4.1 Кошти на вимогу 23814 - - - - - - - - - - - - - 23814 

4.4 Кредити овернайт - 14140 - - - - - - - - - - - - 14140 

4.9 Короткострокові кредити - - - 32669 87550 57675 - - - - - - - - 177894 

4.13 
Нараховані доходи за коштами в інших 

банках 
57 - 14 32 137 - - - - - - - - - 240 

5 Операції з клієнтами, у тому числі: 2477 554 12116 74370 177012 237641 217986 180629 270198 191953 232851 205357 133790 26569 1963503 

5.1 
Кредити, що надані суб'єктам 

господарювання 
1 234 2405 16814 38086 59414 60067 46178 67099 59922 84070 86705 58319 2670 581984 

5.6 Кредити, що надані фізичним особам 2461 320 9707 57445 138687 177581 157021 133214 200731 129528 145765 115849 70161 14631 1353101 

5.7 
Іпотечні кредити,що надані фізичним 

особам 
- - - - - - - - - 96 - 255 3723 8982 13056 

5.9 
Нараховані доходи за операціями з 

клієнтами 
15 - 4 111 239 646 898 1237 2368 2407 3016 2548 1587 286 15362 

6 
Операції з цінними паперами та 
похідними фінансовими 
інструментами, у тому числі:  

- - - - - - - 250 - - - - - - 250 

6.5 

Акції та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком у портфелі 

банку на продаж 

- - - - - - - 250 - - - - - - 250 

7 Дебіторська заборгованість 503 - 267 2206 2634 - 3 - - - - - 7 - 5620 

9 Нематеріальні активи - - - - - - - 4157 - - 3598 - - - 7755 

10 Основні засоби - - - - - - - - 15647 27085 17833 - 42788 68812 172165 

11 Інші нараховані доходи 2 - 1 58 - - - - - - - - - - 61 

12 Транзитні рахунки - - - 3653 - - - - - - - - - - 3653 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14 Інші активи 56 - - 10 - - - - - - - - - - 66 

15 Усього активів (І), з них: 168679 14694 12398 112998 297649 295316 217989 185036 285845 219038 254282 205357 176585 95381 2541247 

15.1 чутливі до зміни процентної ставки 2462 14694 12112 106928 294323 294670 217088 179392 267830 189546 229835 202809 132203 26283 2170175 

17 Кошти інших банків, у тому числі: 611 23 7077 83203 114742 17675 - - - - - - - - 223331 

17.9 Короткострокові кредити - - 7070 83148 114720 17675 - - - - - - - - 222613 

17.11 
Нараховані витрати за коштами інших 

банків 
611 23 7 55 22 - - - - - - - - - 718 

19 
Кошти суб'єктів господарювання, у 
тому числі: 

142444 - 618 475 262 1470 526 57 - - - 393 - - 146245 

19.1 
Кошти суб'єктів господарювання на 

вимогу 
142433 - - - - - - - - - - - - - 142433 

19.2 
Короткострокові вклади (депозити) 

суб'єктів господарювання 
- - 590 343 21 322 - - - - - - - - 1276 

19.3 
Довгострокові вклади (депозити) 

суб'єктів господарювання 
- - - 112 234 1126 500 56 - - - 382 - - 2410 

19.4 
Нараховані витрати за коштами суб'єктів 

господарювання 
11 - 28 20 7 22 26 1 - - - 11 - - 126 

20 Кошти фізичних осіб, у тому числі: 97075 8 10496 44453 148641 220270 140584 182338 9494 13845 51780 8224 2024 1528 930760 

20.1 Кошти фізичних осіб на вимогу 79518 - - - - - - - - - - - - - 79518 

20.2 
Короткострокові вклади (депозити) 

фізичних осіб 
5882 - 2648 9371 77993 112838 6478 2314 - - - - - - 217524 

20.3 
Довгострокові вклади (депозити) 

фізичних осіб 
11421 8 7744 24688 69608 102251 130263 178078 9465 13800 51331 8205 2018 1527 610407 

20.4 
Нараховані витрати за коштами 

фізичних осіб 
254 - 104 10394 1040 5181 3843 1946 29 45 449 19 6 1 23311 

21 
Кошти небанківських фінансових 
установ, у тому числі: 

6895 - - 5 3688 4063 9465 2005 2066 - 7159 - - - 35346 

21.1 На вимогу 6895 - - - - - - - - - - - - - 6895 

21.2 
Короткострокові вклади (депозити) 

небанківських фінансових установ 
- - - - - 250 - - - - - - - - 250 

21.3 
Довгострокові вклади (депозити) 

небанківських фінансових установ 
- - - - 3550 3700 9120 2000 2000 - 7000 - - - 27370 

21.4 
Нараховані витрати за коштами 

небанківських фінансових установ 
- - - 5 138 113 345 5 66 - 159 - - - 831 

22 
Кредити, отримані від міжнародних та 
інших фінансових організацій, у тому 
числі: 

- - - 6793 8392 31943 5366 16232 56838 64520 270672 138393 - - 599148 

22.2 Довгострокові кредити - - - 6493 7891 31943 5366 16232 56239 63134 266477 137820 - - 591594 

22.3 

Нараховані витрати за кредитами, 

отриманими від міжнародних та інших 

фінансових організацій 

- - - 300 501 - - - 599 1386 4195 573 - - 7554 

23 
Цінні папери власного боргу та похідні 
фінансові зобов'язання, у тому числі: 

- - - - - 52117 - - - - 179504 - - - 231621 

23.6 Довгострокові ЦП власного боргу - - - - - 50545 - - - - 173957 - - - 224502 

23.8 
Нараховані витрати за ЦП власного 

боргу 
- - - - - 1572 - - - - 5547 - - - 7119 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

24 
Субординований борг банку, у тому 
числі: 

- - - - - - - - - - 14140 - 40404 - 54544 

24.1 Субординований борг банку - - - - - - - - - - 14140 - 40400 - 54540 

24.2 
Нараховані витрати за субординованим 

боргом банку 
- - - - - - - - - - - - 4 - 4 

25 Кредиторська заборгованість 10393 - 187 223 1677 2 - - - - - - - - 12482 

26 Інші нараховані витрати - - - 775 - - - - - - - - - - 775 

27 Транзитні рахунки - - - 901 - - - - - - - - - - 901 

28 Кредитові суми до з'ясування - - 5302 - - - - - - - - - - - 5302 

30 Усього зобов'язань (ІІ), з них: 257418 31 23680 136828 277402 327540 155941 200632 68398 78365 523255 147010 42428 1528 2240455 

30.1 чутливі до зміни процентної ставки 17303 8 18052 124155 274017 320650 151727 198680 67704 76934 512905 146407 42418 1527 1952486 

31 Невідповідність (І) - (ІІ) (88739) 14663 (11282) (23830) 20247 (32224) 62048 (15596) 217447 140673 (268973) 58347 134157 93853 300792 

32 Капітал банку - - - - - - - - - - - - - 258926 258926 

33 Усього пасивів (ІІІ) 257418 31 23680 136828 277402 327540 155941 200632 68398 78365 523255 147010 42428 260454 2499381 

34 Невідповідність (І) - (ІІІ) (88739) 14663 (11282) (23830) 20247 (32224) 62048 (15596) 217447 140673 (268973) 58347 134157 (165073) 41866 

35 
Зобов'язання за всіма видами гарантій 

та з кредитування 
5274 - 34 1806 5455 8210 4989 5982 975 466 4579 2733 30 - 40533 

38 Усього позабалансові зобов'язання (ІV) 5274 - 34 1806 5455 8210 4989 5982 975 466 4579 2733 30 - 40533 

39 Невідповідність (І) - (ІІ+ІV) (94013) 14663 (11316) (25636) 14792 (40434) 57059 (21578) 216472 140207 (273552) 55614 134127 93853 260259 

40 Невідповідність (І) - (ІІІ+ІV) (94013) 14663 (11316) (25636) 14792 (40434) 57059 (21578) 216472 140207 (273552) 55614 134127 (165073) 1333 

 

10 квітня 2008 р.                                                        Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 

 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 
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Таблиця 33.2. Ризик ліквідності за 2006 рік. 
Звіт про структуру короткострокових активів та пасивів на 01 січня 2007 р. 

    тис. грн. 

Показники 

Строк погашення 

на 

вимогу 

від 2 до 

7 днів 

від 8 до 

31 дня 

від 32 

до 92 

днів 

від 93 

до 183 

днів 

від 184 

до 274 

днів 

від 275 

до 

365(366) 

днів 

від 366 

до 548 

днів 

від 549 

до 2 

років 

понад 2 

роки до 

3 років 

понад 3 

роки до 

5 років 

понад 5 

років до 

10 років 

понад 

10 років 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01. Готівкові кошти, у тому числі: 50301 - - - - - - - - - - - - 50301 

1.1 банкноти та монети 50301 - - - - - - - - - - - - 50301 

02. Кошти НБУ, у тому числі: 44083 - - - - - - - - - - - - 44083 

2.1 Кошти на вимогу 44083 - - - - - - - - - - - - 44083 

04. Кошти в інших банках, в тому числі: 57116 - 133931 - - - - - - - - - - 191047 

4.1 Кошти на вимогу 57116 - - - - - - - - - - - - 57116 

4.9 Короткострокові кредити - - 133915 - - - - - - - - - - 133915 

4.13 Нараховані доходи за коштами в інших банках - - 16 - - - - - - - - - - 16 

5 Операції з клієнтами, у тому числі: 1796 14079 59305 152938 200717 180293 158404 230932 154341 168315 133500 51977 2641 1509238 

5.1 Кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності - 3104 12242 37630 46629 45057 44158 66981 50659 60610 67900 24084 231 459285 

5.6 Кредити, що надані фізичним особам 1795 10931 46939 115082 153583 134332 113047 161997 101887 105424 64485 25047 2376 1036925 

5.9 Нараховані доходи за операціями з клієнтами 1 44 124 226 505 904 1199 1954 1795 2281 1115 2846 34 13028 

07 Дебіторська заборгованість 1928 5 11912 250 - - - - - - - - - 14095 

09 Нематеріальні активи - - - - - - - - - 1019 3274 - - 4293 

10 Основні засоби - - - - - - - - - 12093 18272 6795 27569 64729 

11 Інші нараховані доходи - - 76 - - - - - - - - - - 76 

12 Транзитні рахунки - 4401 - - - - - - - - - - - 4401 

14 Інші активи - - 5 - - - - - - - - - - 5 

15 Усього активів (І), з них: 155224 18485 205229 153188 200717 180293 158404 230932 154341 181427 155046 58772 30210 1882268 

15.1 чутливі до зміни процентної ставки 1795 14035 193096 152712 200212 179389 157205 228978 152546 166034 132385 49131 2607 1630125 

17 Кошти інших банків, у тому числі: 11 - 64443 25224 - - - - - - - - - 89678 

17.9 Короткострокові кредити - - 64443 25192 - - - - - - - - - 89635 

17.11 Нараховані витрати за коштами інших банків 11 - - 32 - - - - - - - - - 43 

19 Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі: 82916 191 773 541 11316 5637 126 1012 - - 226 - - 102738 

19.1 Кошти суб'єктів господарювання на вимогу 82747 - - - - - - - - - - - - 82747 

19.2 Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 169 176 306 374 10000 - - - - - - - - 11025 

19.3 Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання - - 429 152 1019 5405 124 1000 - - 224 - - 8353 

19.4 Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання - 15 38 15 297 232 2 12 - - 2 - - 613 

20 Кошти фізичних осіб, у тому числі: 58427 19519 42367 140272 121731 91083 118349 16930 5042 23020 5919 1014 843 644516 

20.1 Кошти фізичних осіб на вимогу 52927 - - - - - - - - - - - - 52927 

20.2 Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб 5493 7539 35221 122987 82314 10057 13834 - - - - - - 277445 

20.3 Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб - 4290 7134 17275 39396 73439 104502 16930 5042 23018 5916 1014 842 298798 

20.4 Нараховані витрати за коштами фізичних осіб 7 7690 12 10 21 7587 13 - - 2 3 - 1 15346 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

21 Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі: 3518 538 - - 810 18379 2138 6587 2563 - 7158 - - 41691 

21.1 Кошти небанківських фінансових установ на вимогу 3518 - - - - - - - - - - - - 3518 

21.2 Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ - 500 - - 650 500 - - - - - - - 1650 

21.3 Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ - - - - 150 16819 2123 6400 2500 - 7000 - - 34992 

21.4 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ - 38 - - 10 1060 15 187 63 - 158 - - 1531 

22 
Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, у 
тому числі: 

- - 6493 7891 15710 31006 12103 47265 17991 93067 145469 56841 - 433836 

22.2 Довгострокові кредити - - 6493 7891 15710 30999 12103 46961 17991 92841 145375 50500 - 426864 

22.9 
Нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших 

фінансових організацій 
- - - - - 7 - 304 - 226 94 6341 - 6972 

23 Цінні папери власного боргу, емітовані банком, у тому числі: - - - - 35230 - - 54035 - - 179145 - - 268410 

23.4 Довгострокові ЦП власного боргу - - - - 35000 - - 52481 - - 173689 - - 261170 

23.6 Нараховані витрати за ЦП власного боргу - - - - 230 - - 1554 - - 5456 - - 7240 

24 Субординований борг банку, у тому числі: - - - - - - - - - - 14140 40412 - 54552 

24.1 Субординований борг банку - - - - - - - - - - 14140 40400 - 54540 

24.2 Нараховані витрати за субординованим боргом банку - - - - - - - - - - - 12 - 12 

25 Кредиторська заборгованість 41 618 77351 - 1 2 1 - - - - - - 78014 

26 Інші нараховані витрати - - 630 - - - - - - - - - - 630 

27 Транзитні рахунки - 646 - - - - - - - - - - - 646 

28 Кредитові суми до з'ясування - 286 - - - - - - - - - - - 286 

30 Усього зобов'язань (ІІ), з них: 144913 21798 192057 173928 184798 146107 132717 125829 25596 116087 352057 98267 843 1714997 

30.1 чутливі до зміни процентної ставки 5662 12505 114026 173871 184239 137219 132686 123772 25533 115859 346344 91914 842 1464472 

31 Невідповідність (І) - (ІІ) 10311 (3313) 13172 (20740) 15919 34186 25687 105103 128745 65340 (197011) (39495) 29367 167271 

32 Капітал банку - - - - - - - - - - - - 134708 134708 

33 Усього пасивів (ІІІ) 144913 21798 192057 173928 184798 146107 132717 125829 25596 116087 352057 98267 135551 1849705 

34 Невідповідність (І) - (ІІІ) 10311 (3313) 13172 (20740) 15919 34186 25687 105103 128745 65340 (197011) (39495) (105341) 32563 

35 Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування 3799 297 2030 3169 3849 6488 2425 197 3868 797 3093 13 - 30025 

36 Непокриті акредитиви - - - - 328 - - - - - - - - 328 

38 Усього позабалансові зобов'язання (ІV) 3799 297 2030 3169 4177 6488 2425 197 3868 797 3093 13 - 30353 

39 Невідповідність (І) - (ІІ+ІV) 6512 (3610) 11142 (23909) 11742 27698 23262 104906 124877 64543 (200104) (39508) 29367 136918 

40 Невідповідність (І) - (ІІІ+ІV) 6512 (3610) 11142 (23909) 11742 27698 23262 104906 124877 64543 (200104) (39508) (105341) 2210 

 

10 квітня 2008 р.                                                        Голова Правління _______________ Дірк Хабьок 

 

Смолінський В. В. тел. 044-590-10-08                  Головний бухгалтер  _______________ Смолінський В. В. 
   (прізвище виконавця, номер телефону) 
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Примітка 34. Процентний ризик 
      

Таблиця 34.1. Середньозважена  процентна ставка за деякими активами та зобов'язаннями за 2007 рік  

(%) 

Рядок Найменування статті UAH EUR USD RUB 
1 2 3 4 5 6 

  АКТИВИ         

1 
Кошти Національному банку України та готівкові кошти 

банку 
- - - - 

2 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються 

Національним банком України, і цінні папери, емітовані 

Національним банком України 

5.00 - - - 

3 Кошти в інших банках 4.63 3.99 4.63 0.00 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - - - 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж - - 0.00 - 

6 Кредити та заборгованість клієнтів 21.80 12.55 15.26 - 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення  - - - - 

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

8 Кошти банків - - 7.19 - 

8.1 
У тому числі кредити,  які отримані від Національного 

банку України 
- - - - 

9 Кошти клієнтів 8.47 7.72 5.64 0.00 

10 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком - - - - 

11 Боргові цінні папери, емітовані банком 12.38 - - - 

 

 

Таблиця 34.2. Середньозважена  процентна ставка за деякими активами та зобов'язаннями за 2006 рік  
(%) 

Рядок Найменування статті UAH EUR USD RUB 
1 2 3 4 5 6 

  АКТИВИ         

1 
Кошти Національному банку України та готівкові кошти 

банку 
- - - - 

2 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються 

Національним банком України, і цінні папери, емітовані 

Національним банком України 

- - - - 

3 Кошти в інших банках 8.51 4.14 - - 

4 Цінні папери в торговому портфелі банку - - - - 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж - - - - 

6 Кредити та заборгованість клієнтів 23.44 13.77 16.96 - 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення  - - - - 

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

8 Кошти банків - - 5.77 - 

8.1 
У тому числі кредити,  які отримані від Національного 

банку України 
- - - - 

9 Кошти клієнтів 9.01 4.73 7.58 - 

10 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком - - - - 

11 Боргові цінні папери, емітовані банком 12.40 - - - 
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Примітка 35. Операції пов'язаних сторін 
 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 2 3 4 

1 Кредити, що надані банком (загальна сума) 1826104 3184353 

2 Кредити, що надані пов'язаним сторонам, у тому числі: - - 

2.1 Кредити, надані юридичним особам  - - 

2.2 Кредити, надані фізичним особам - - 

3 Кредити на кінець року, що надані пов'язаним сторонам - - 

4 Середньозважена процентна ставка за кредитами, що надані банком  17.52 20.01 

5 
Середньозважена процентна ставка за кредитами, що надані пов’язаним 

сторонам 
- - 

6 Прострочені кредити, що надані пов'язаним сторонам, на кінець року - - 

7 Депозити, що залучені банком (загальна сума) 1800470 1399097 

8 Депозити, що залучені від пов'язаних сторін, у тому числі: 263400 81969 

8.1 Депозити, залучені від фізичних осіб 800 159 

8.2 Депозити, залучені від юридичних осіб 262600 81810 

9 Депозити, що залучені від пов'язаних сторін, на кінець року * 453426 214847 

10 Середньозважена процентна ставка за депозитами, що залучені банком 7.81 8.99 

11 
Середньозважена процентна ставка за депозитами, що залучені від 

пов'язаних сторін 
8.40 9.33 

12 Гарантії, що отримані банком - - 

13 Гарантії, що надані банком - - 

14 Суми дебіторської заборгованості - - 

15 Суми кредиторської заборгованості - - 

16 Орендні платежі отримані - - 

17 Орендні платежі сплачені - - 

18 Операції з цінними паперами, що придбані - - 

19 Операції з цінними паперами, що реалізовані (продані) - - 

 

*) Рядок 9 "Депозити, що залучені від пов’язаних сторін, на кінець року" включають в себе кредити, отримані 

від міжнародних та інших фінансових організацій: 

- на 31.12.2007 р. (Європейський банк реконструкції та розвитку, ПроКредит Холдінг та Вестерн Ен.Ай.Ес. 

Ентерпрайз Фонд) у сумі 453346 тис. грн. 

- на 31.12.2006 р. (Європейський банк реконструкції та розвитку, ПроКредит Холдінг та Вестерн Ен.Ай.Ес. 

Ентерпрайз Фонд) у сумі 214712 тис. грн. 

 

Сума виплат провідному управлінському персоналу Банку становлять: 

а) за 2007 рік – 3423 тис. грн.; 

б) за 2006 рік – 2760 тис. грн.   
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