


Основні показники 

Тис. дол. США 2006 2005 Приріст

   
Дані балансу    

Усього активів 352 008 210 680 67%
Валовий кредитний портфель 298 807 172 447 73%
  Портфель бізнес кредитів 274 582 163 897 68%
   Кредити до 10 000 доларів США 118 315 62 282 90%  
   Кредити від 10 000 до 50 000 доларів США 80 148 52 900 52%
   Кредити від 50 000 до 150 000 доларів США 47 906 28 221 70%  
   Кредити від 150 000 доларів США 28 213 20 494 38%  
  Портфель сільскогосподарських кредитів 2 823 1 669 69%
  Портфель кредитів на поліпшення житлових умов  15 448 4 083 278%
  Інші кредити 5 954 2 798 113%
Резерви під знецінення кредитів                    8 015 4 971 61%
Чистий кредитний портфель 290 792 167 476 74%
Зобов’язання перед клієнтами 155 671 79 961 95%
Зобов’язання перед банками та фінансовими організаціями 64 392 72 855 -12%
Зобов’язання перед ПроКредит Холдингом АГ 26 478 10 039 164%
Акціонерний капітал  40 318 20 859 93%
   

Звіт про фінансові результати      

Операційний дохід 31 869 20 023 59%
Операційні витрати 25 268 15 490 63%
Операційний прибуток до оподаткування 6 601 4 533 46%
Чистий прибуток 4 609 3 217 43%
  

Ключові коефіцієнти       

Коефіцієнт рентабельності банку 70% 69% 
Рентабельність власного капіталу 16,3% 18,7% 
Коефіцієнт достатності капіталу 16,2% 16,7% 
  
Операційна статистика       

Кількість кредитів у кредитному портфелі  49 270 28 714 72%
Кількість кредитів, наданих протягом року  47 802 30 276 58%
Кількість кредитів у портфелі бізнес- та сільскогосподарських кредитів 41 304 27 046 53%
Кількість депозитних рахунків 81 985 45 451 80%
Кількість співробітників  1 495 1 079 39%
Кількість відділень 52 32 62%

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 62
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МІСІЯМІСІЯ

ПроКредит Банк – це універсальний банк, націлений на розвиток економіки. Ми пропонуємо 

клієнтам якісний сервіс і широкий спектр банківських продуктів. У кредитних операціях 

нашою цільовою групою є дрібні, малі та середні підприємства, оскільки ми переконані, що 

саме вони створюють максимальну кількість робочих місць та вносять значний вклад в 

економіку країни. 

На відміну від інших банків, наш банк не є активним прихильником споживчого кредитування. 

Ми дотримуємося відповідального підходу до банківського обслуговування, а це, насамперед, 

– розвиток культури заощаджень і розбудова довгострокового партнерства з нашими 

клієнтами. 

Наші акціонери очікують стійкої рентабельності інвестицій, однак їхній головний 

інтерес не полягає в тому, щоб отримати максимальний прибуток у короткий строк. Ми 

з усією серйозністю ставимося до навчання нашого персоналу, намагаючись створити й 

підтримувати сприятливу й ефективну робочу атмосферу, а також забезпечити привітне 

та професійне обслуговування наших клієнтів. 
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МІСІЯМІСІЯ

2006 рік став черговим роком успіхів ПроКредит Банку, позначившись стійким зростанням депозитного 
та кредитного портфелів, а також значними інституціональними досягненнями. Було відкрито не менш 
ніж 20 відділень, завдяки чому філіальна мережа банку наприкінці шостого року роботи налічувала 52 
відділення в 25 містах України. Стрімка географічна експансія стала можливою виключно завдяки відмінним 
новим співробітникам. Усі наші нові колеги пройшли ретельний відбір і навчання, незмінний  наголос якого 
робиться на збереженні унікальної корпоративної культури банку, яка є ключовою складовою вражаючого 
зростання нашої установи. 

Уже другий рік поспіль річний приріст кредитного портфеля перевищує 70%. Клієнтська база збільшилася ще 
сильніше – до більш ніж 40 тис. позичальників. Зростання кредитних операцій відбувалося, головним чином, 
завдяки чіткому зосередженню на основній цільовій групі банку – дрібних підприємцях, що заслуговують на 
надійні фінансові послуги від стабільного, довгострокового партнера, якому можна довіряти. Характер 
зростання нашого портфеля вказує на те, що на місцевих ринках, на яких працює ПроКредит Банк, було 
зроблено важливий крок до зменшення нестачі фінансування, через яку чимала частка малого бізнесу в 
Україні довгі роки залишалась без доступу до формальних кредитів. 

В 2006 році ПроКредит Банк також досяг успіхів у залученні коштів на внутрішньому ринку. Це 
важливо із двох причин. По-перше, збільшення внутрішнього фінансування дозволяє банку більш чіткіше 
концентруватися на кредитуванні в національній валюті, і, таким чином, уникати того, щоб наражати 
позичальників на будь-які ризики, пов’язані з коливанням валютних курсів. По-друге, розвиваючий підхід 
банку до фінансового посередництва вимагає того, щоб ми успішно пропонували прості ощадні продукти 
населенню з низьким та середнім рівнем доходів, тому що особливо для цих клієнтів заощадження – це 
свого роду буфер, який може пом’якшити удар від неочікуваних потрясінь. Протягом 2006 року, кількість 
клієнтів, які є власниками депозитних або ощадних рахунків у ПроКредит Банку, зросла на вражаючі 102% 
до майже 20 тис. вкладників, чий сукупний баланс станом на кінець року дорівнював 156 млн. доларів США. 
Це свідчить не тільки про високий рівень довіри українців до ПроКредит Банку. Це також говорить про 
те, що внутрішньо залучені кошти, тобто депозити клієнтів та четвертий вдалий випуск облігацій на 
українському ринку цінних паперів (який отримав рейтинг “AAA(ukr)” із прогнозом “Стабільний” від Fitch 
Ratings), склали 90% загального фінансування стійкого зростання кредитного портфеля в 2006 році. 

Неймовірне зростання балансу створило підґрунтя для стійких фінансових показників –  чистого прибутку 
за рік на рівні 4,6 млн. доларів США та рентабельності власного капіталу на рівні 16%. Сталий ріст також 
збігся в часі з подвоєнням статутного капіталу. Влітку банк отримав 15 млн. доларів США внесків від трьох 
акціонерів – ПроКредит Холдингу, ЄБРР та WNISEF. На початку року ПроКредит Холдинг завершив покупку 
акцій у KfW та МФК, збільшивши свою частку до 60%. Це стало свідченням широкої стратегії консолідації, 
згідно з якою ПроКредит Холдинг набув мажоритарної участі у всіх ПроКредит банках по всьому світу. В 
якості акціонерів ПроКредит Холдингу, KfW та МФК продовжуватимуть підтримувати ПроКредит Банк. 

Стабільна й фінансово значима база ПроКредит Банку з його сильними, відданими акціонерами дозволить 
банку продовжувати своє вражаюче зростання впродовж наступних років. Проте, найважливішим 
фактором майбутнього зростання є його професійні та відданні співробітники, яким я хочу висловити свою 
подяку за неймовірно віддану працю, яку вони знов показали впродовж 2006 року. Я також хочу подякувати 
тисячам наших клієнтів в Україні, які цінують наші послуги та підтримують із нами тривалі партнерські 
стосунки. І на останнє, але не менш важливе, я дякую всім нашим бізнес-партнерам та тим, хто нас 
підтримує. Ми впевнені, що в найближчі роки банк збереже свою роль провідного постачальника фінансових 
послуг для малого бізнесу, та що відповідальне банківське обслуговування, яким відомий ПроКредит Банк, 
що зосереджене на розбудові тривалих, основаних на довірі партнерських відносин із нашими клієнтами, 
зробить значимий вклад у розвиток культури сумлінної банківської справи в Україні.  

 Аня Лепп
 Голова Спостережної Ради
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Банк та його акціонери

ПроКредит Холдинг АГ 
– материнську компанію 

для глобальної групи з 19 одноіменних банків, 
розташованих у країнах, що розвиваються, та 
в країнах із перехідною економікою на трьох 
континентах – було засновано в 1998 році під 
назвою Internationale Micro Investitionen AG (IMI). 
Група банків ПроКредит прагне вирізнятися через 
обслуговування тих людей, яких інші банки не 
обслуговують взагалі (зазвичай через вартість або 
ризик) або обслуговують на неналежному рівні. У 
тісній співпраці з компанією Internationale Projekt 
Consult GmbH (IPC) холдинг спрямовує розвиток 
установ групи ПроКредит і надає підтримку в усіх 
ключових сферах банківської діяльності й управлінні 

персоналом. На сьогодні власний капітал компанії 
становить 200 млн. євро. Акціонерами ПроКредит 
Холдингу є приватні та державні інвестори в 
співвідношенні 50 до 50.

Європейський Банк Реконструкції 
та Розвитку (ЄБРР) був заснований у 

1991 році з метою прискорення переходу до відкритої, 
зорієнтованої на ринок, економіки та сприяння 
впровадженню приватних і підприємницьких 
ініціатив у країнах Центральної та Східної Європи 
і країнах Співдружності Незалежних Держав 
(СНД), у яких прийняті й застосовуються принципи 
демократії, плюралізму та ринкової економіки. 
ЄБРР прагне допомагати 29 країнам, що входять до 

Заснований у лютому 2001 року міжнародними 
фінансовими установами та материнською 
компанією ПроКредит Холдинг, банк працював під 
назвою Мікрофінансовий Банк. Пізніше акціонери-
засновники прийняли рішення впровадити загальну 
назву для всіх банків, які вони разом з іншими 
інвесторами заснували в 19 країнах світу. Восени 
2003 року Мікрофінансовий Банк, відповідно, змінив 
назву на ПроКредит Банк, Україна. Ребрендінг втілив 
бажання акціонерів розширити спектр фінансових 
послуг, доступних представникам малого бізнесу та 
звичайним людям, а в контексті України це значило, 
перш за все, спрямування більш значних зусиль 
на залучення депозитів на внутрішньому ринку як 
важливого джерела фінансування майбутнього 
росту. 

Акціонери-засновники чітко визначили для 
ПроКредит Банку основи політики. Як і всі інші банки 
нової глобальної мережі, із самого початку своєї 
роботи в Україні банк зосередився на кредитуванні 
цільової групи. Навіть сьогодні ПроКредит Банк – це 
єдиний банк у країні, що спеціалізується на наданні 
кредитів дрібним, малим та середнім українським 
підприємствам. Загальна мета полягає в тому, щоб 
створити можливості для дрібного й малого бізнесу, 

який досі має дуже обмежений доступ до кредитів, 
що їх надає державний банківській сектор. 

Впродовж перших п’яти років структура власності 
банку залишалась без істотних змін. До складу 
міжнародних акціонерів входили п’ять установ 
– ЄБРР, МФК, банківська група KfW, WNISEF та 
ПроКредит Холдинг, кожна з яких мала по 20% 
акцій. Акціонери залишали всі прибутки в установі 
та неодноразово збільшували капітал заради 
забезпечення стійкого зростання. У травні 2006 
року, стратегічний інвестор – компанія ПроКредит 
Холдинг – збільшив свою частку до 60% за рахунок 
купівлі акцій ПроКредит Банку у банківської групи 
KfW та МФК. Це було частиною стратегії – зробити 
ПроКредит Холдинг мажоритарним акціонером усіх 
ПроКредит банків. Як МФК, так і KfW залишаються 
акціонерами ПроКредит Холдингу, і в цій якості 
продовжуватимуть підтримувати ПроКредит Банк. 

Як тільки передачу акцій було завершено, три 
акціонери, що залишилися – ПроКредит Холдинг, 
ЄБРР та WNISEF внесли близько 15 млн. доларів США 
додаткових коштів, і тим самим подвоїли оплачений 
капітал до 29,7 млн. доларів США та забезпечили 
надійну фінансову базу для подальшого росту.   

Вид діяльності 

Інвестиційна 
Банківська
Інвестиційна 

Акціонер

(станом на 31 грудня 2006р.) 

ПроКредитХолдинг 
ЄБРР
WNISEF

Усього

Штаб-квартира

Німеччина
Велика Британія
США

Частка

60%
20%
20%

100%

Оплачений капітал

(млн. дол. США )

17,82
5,94
5,94

29,7
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Банк та його акціонери

сфери його діяльності, впроваджувати структурні 
та галузеві економічні реформи, стимулювати 
конкуренцію, сприяти проведенню приватизації та 
підприємництву. Виконуючи свою роль каталізатора 
змін, банк заохочує спільне фінансування та прямі 
іноземні інвестиції з боку приватного й державного 
секторів, допомагає мобілізувати внутрішній капітал 
та надає технічну допомогу у відповідних сферах.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) є 
провідним у регіоні приватним взаємним 

інвестиційним фондом, який вкладає кошти в малі 
та середні підприємства України й Молдови. Фонд 
займається пошуком приватних підприємств із 
великим потенціалом економічного зростання й 
можливістю створення конкурентних переваг на 
ринку з метою подальшого інвестування коштів у 
їхні цінні папери. WNISEF забезпечує свої портфельні 
компанії капіталом та засобами й методами 
управління, що необхідні для перетворення 
підприємницьких ініціатив на професійно керовані 
компанії. З моменту заснування фонд інвестував 
114 млн. доларів США в 29 регіональних компаній із 
загальною кількістю працівників понад 22 тис. осіб.
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Група ПроКредит – банки-сусіди для звичайних людейГрупа ПроКредит – банки-сусіди для звичайних людей

Група ПроКредит складається з 19 орієнтованих на 
цільові групи банків, що працюють у такій же кількості 
країн. Ми концентруємо свою діяльність у країнах із 
перехідною економікою та країнах, що розвиваються, 
у трьох регіонах: Східній Європі, Латинській Америці та 
Африці. Група налічує 470 відділень зі штатом у 12 600 
чоловік. На сьогодні, ПроКредит банки надають більш 
ніж 60 тис. кредитів на загальну суму понад 185 млн. 
євро щомісяця. Станом на кінець 2006 року кількість 
поточних кредитів зросла до більш ніж 740 тис. і склала 
загальну суму в 2,1 млрд. євро. Із середньою сумою 
поточного кредиту у 2 850 євро, якість кредитного 
портфеля залишається відмінною – співвідношення 
прострочених кредитів (більш ніж 30 днів) до всього 
кредитного портфеля складає лише 1,2%. Протягом 
2006 року депозитна база банків групи зросла з 1,3 
до 1,8 млрд. євро, було відкрито майже мільйон нових 
депозитних рахунків. 

Групу ПроКредит очолює ПроКредит Холдинг АГ, 
розташований у Франкфурті-на-Майні. ПроКредит 
Холдинг було засновано в 1998 році консалтинговою 
компанією IPC. Персонал ПроКредит Холдингу та IPC 
забезпечує централізовану підтримку, управління та 
контроль усіх ПроКредит банків. До складу акціонерів 
ПроКредит Холдингу входять приватні та державні 
міжнародні компанії, серед яких KFW/DEG, Міжнародна 
Фінансова Корпорація, голландська фінансова компанія 
розвитку FMO та голландська фундація DOEN. У 2006 році 
до групи акціонерів приєдналися два нових акціонери зі 
США: TIAA-CREF та мікрофінансовий фонд Omidyar-Tufts. 

Але про що говорять ці факти та цифри, і чого прагнуть 
досягти акціонери? ПроКредит створює глобальну 
групу банків-сусідів. Що таке банк-сусід? Де б ми 
не знаходилися, ми намагаємось бути доступним 
та соціально відповідальним банком для місцевого 
малого бізнесу та звичайних людей, які проживають 
та працюють поруч, банком, якому вони довіряють. У 
кредитних операціях нашою цільовою групою є дрібні, 
малі та середні підприємства. У той же час ПроКредит 
надає роздрібні банківські послуги “звичайним” 
людям, особливо родинам із низьким рівнем доходів. 
Таким чином, ми намагаємося стати довгостроковим 
банківським партнером тих цільових груп, якими нехтує 
переважна більшість традиційних комерційних банків. 
Шляхом надання соціально відповідальних продуктів ми 
прагнемо внести свій вклад в економічний розвиток тих 
країн, де ми працюємо.

У країнах із перехідною економікою та країнах, що 
розвиваються, де працює група ПроКредит, традиційні 
комерційні банки зазвичай нехтують обслуговуванням 
дрібних та малих підприємств – вважається, що вони 
не мають загальноприйнятих форм бухгалтерської 
звітності та активів, які можна було б надати з метою 
забезпечення кредиту. Обслуговування даної цільової 
групи також вважається нерентабельним через надмірні 
адміністративні витрати. Проте представники малого 
бізнесу є рушійною силою економічного зростання та 
створення робочих місць. Із часом група ПроКредит та 
компанія IPC, яка розробила методологію кредитної 
діяльності для групи, набули чималого розуміння як 
проблем, з якими стикаються малі підприємства, так 
і доступних можливостей, та адаптували технологію 
кредитування таким чином, щоб вона відображала 
дійсний стан операційного середовища. Завдяки цій 
технології кредитування, яка поєднує ретельний аналіз 
кредитних ризиків із високим рівнем стандартизації 
й ефективності, установи групи ПроКредит можуть 
охопити значну кількість дрібних позичальників. 

На відміну від ПроКредиту, інші комерційні банки у своїй 
кредитній діяльності віддають перевагу корпоративному 
фінансуванню та особливо споживчому кредитуванню. 
Кредитування споживачів є привабливим, оскільки 
зазвичай не вимагає наявності кваліфікованого 
персоналу або ґрунтовного фінансового аналізу 
клієнта, що дозволяє банкам, сконцентрованим на 
здобутті частки ринку, швидко зростати. Проте, пошук 
ринкової частки в такий спосіб може призвести до 
безвідповідального кредитування та надлишкової 
заборгованості клієнтів. ПроКредит ніколи не забуває про 
те, що кредит – це також борг. Ми надаємо особливого 
значення ретельній оцінці боргового потенціалу 
клієнта та розбудові довгострокових відносин. У цьому 
відношенні ПроКредит відрізняється відповідальним, 
довгостроковим ставленням до розвитку бізнесу та 
відносин із клієнтами.

Крім того, установи групи ПроКредит намагаються 
сприяти розвитку культури заощаджень. Ми 
намагаємося зміцнювати суспільну довіру до банків 
шляхом встановлення нових стандартів клієнтського 
обслуговування, прозорості та ділової етики. Депозитні 
продукти ПроКредиту задовольняють багатьох 
клієнтів, особливо тих, що мають низький рівень 
доходів. Ми пропонуємо прості ощадні продукти без 
вимоги щодо мінімальної суми внеску. Залишки на 
вісімдесяти відсотках усіх наших депозитних рахунків 
не перевищують 100 євро. Це переконливо свідчить про 
нашу орієнтацію на цільову групу та висуває на перший 
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план виклик, який кидає нам обслуговування цієї цільової 
групи дрібних вкладників, на яких припадає лише 1% від 
загального обсягу наших депозитів. У дусі банку-сусіда 
установи групи ПроКредит приділяють особливу увагу 
дитячим ощадним продуктам та освітнім кампаніям, а 
також спонсорській допомозі місцевим громадським 
заходам. На додаток до депозитних програм, клієнтам 
пропонується повний спектр стандартних некредитних 
банківських послуг. 

Акціонери групи намагаються досягти балансу між 
своїми першочерговими цілями розвитку: охопити 
якомога більше малих підприємств та дрібних вкладників 
та досягти комерційного успіху. Очікується, що в 2006 
році рентабельність власного капіталу у твердій валюті 
після сплати податку на прибуток для групи в цілому 
становитиме 13%. Такий рівень рентабельності є 
необхідним для підтримки стрімкого зростання групи, 
забезпечення нашої життєздатності в довгостроковій 
перспективі та генерування адекватного прибутку для 
наших акціонерів. 

Концепція “банк-сусід” не обмежується виключно нашими 
цільовими клієнтами та тим, як ми їх залучаємо. Вона 
також охоплює наш персонал, а саме те, як ми працюємо 
один з одним та з нашими клієнтами. Підхід банку-сусіда 
вимагає децентралізованого прийняття рішень, отже, 
– розсуду та творчості від усіх співробітників, особливо 
керівників відділень. Наші корпоративні цінності 

впроваджують у нашу щоденну діяльність такі принципи, 
як відкрите спілкування, прозорість та професіоналізм. 
Тому ключем до нашого успіху є підбір правильного 
персоналу та його подальше навчання. Ми підтримуємо 
корпоративну культуру, яка використовує творчий 
потенціал та підприємницький дух наших співробітників, 
і водночас сприяє глибокому розумінню ними особистої 
та соціальної відповідальності. Це, крім інтенсивного 
навчання технічним та управлінським навичкам на рівні 
кожної окремої установи, передбачає постійний обмін 
працівниками між установами-членами групи з тим, 
щоб повністю скористатися можливостями розвитку 
персоналу, які створені завдяки їхньому членству в 
справді міжнародній групі.

Ключовим моментом навчального процесу є ПроКредит 
Академія в Німеччині, яка надає можливість персоналу 
з високим потенціалом прийняти участь у трирічній 
навчальній програмі “ПроКредит Банкір”. Ця програма 
передбачає інтенсивну технічну підготовку, навчання 
антропології та гуманітарним наукам та надає 
можливість її учасникам опинитися в багатокультурному 
навчальному середовищі. Вона також дає можливість 
нашим майбутнім лідерам розвинути свої погляди на 
світ, а також навички зі спілкування та управління 
персоналом. Незмінний успіх ПроКредиту ґрунтуються 
на команді людей, впевнених у своїх діях, які мають 
спільне відповідальне ставлення до цільової групи та до 
виконання своїх завдань у добросусідський спосіб.

Міжнародна група 

ПроКредит;

також див.

www.procredit-holding.com
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ПроКредит у Східній Європі

Банки групи ПроКредит відкрито сьогодні в 10 країнах 
Східної Європи, і з огляду на 430 тис. виданих кредитів 
можна стверджувати, що це – провідні банки регіону, які 
обслуговують дрібний, малий та середній бізнес. У Східній 
Європі фінансовий сектор та кредитування приватного 
сектора швидко зростає, у першу чергу, завдяки значним 
інвестиціям у формі іноземного капіталу і діяльності 
стабільних західних банків. Нас часто запитують, чи може 
ПроКредит стверджувати, що його внесок у регіон дійсно 
відрізняється від внеску інших банків? Наша відповідь 
– гучне “Так”. Ми виділяємося своєю щирою відданістю 
довгостроковому кредитуванню малого бізнесу, 
створенням культури відповідального ставлення до 
заощаджень замість сліпої підтримки споживчих витрат 
населення, встановленням нових стандартів прозорості 
та обслуговування своїх клієнтів.

В усьому регіоні більшість банків, у тому числі й 
іноземних, усе ще віддають перевагу корпоративному 
фінансуванню та споживчому кредитуванню. Вони 
нехтують кредитуванням дрібних підприємців та малого 
родинного бізнесу. Проте саме така підприємницька 
діяльність є рушійною силою економічного росту та 
створення робочих місць по всій Східній Європі після 
припинення радянського впливу та занепаду великих 
підприємств державної власності, які колись були 
гарантом цього впливу. Для більшості банків простіше 
заробляти гроші шляхом споживчого кредитування та 
кредитування крупних корпоративних клієнтів, тому що 
кредитування малого бізнесу вимагає децентралізованого 
прийняття рішень та наявності висококваліфікованого 
персоналу, який спроможний швидко та надійно 
оцінити ризики й підтримувати довгострокові відносини 
із клієнтами. Важливість ПроКредиту в країнах із 
перехідною економікою не повинна дивувати, тому що 
навіть в умовах добре розвинених західних ринків лише 
деякі банки підтримують малий бізнес на довгостроковій 
основі.

Також не дивно, що споживче кредитування, яким так 
агресивно займаються інші банки в Східній Європі, 
не є сферою активної діяльності для ПроКредиту. Ми 
вважаємо, що це сприяє скоріше імпорту товарів, 
ніж підтримці вітчизняного виробництва. А якщо 
безвідповідально просувати споживче кредитування з 
метою здобуття ринкової частки, без достатнього аналізу 
спроможності клієнта вчасно погасити борг, це швидко 
призведе до надлишкової заборгованості. Від цього 
страждають люди та їхні родини. Це також загрожує 
стабільності фінансового сектора. Підтвердженням тому 
є зростаючий масштаб штрафних санкцій за прострочені 
кредити. Наш підхід полягає в кредитуванні насамперед 

бізнесу на підставі ретельного, але ефективного аналізу 
спроможності клієнта погасити позику. Наша мета 
– побудувати довгострокові відносини, і ми ніколи не 
забуваємо, що кредит – це також борг. Таким чином, 
ПроКредит вирізняється відповідальним, дбайливим 
ставленням до розвитку підприємництва.

У регіоні ми надаємо сільськогосподарські кредити, 
підтримуючи  сектор, який обходять стороною інші банки, 
проте розвиток підприємництва, в якому є важливим для 
створення робочих місць та соціальної згуртованості за 
межами головних міських районів. Ми також надаємо 
кредити на поліпшення житлових умов, що допомагає 
малозабезпеченим родинам оновити свої домівки та 
сприяє раціональному споживанню енергії. Банки 
групи ПроКредит пропонують своїм бізнес клієнтам не 
тільки кредити, а й інші послуги, включаючи видачу та 
обслуговування пластикових карток, швидкі й недорогі 
грошові перекази “ProPay”, завдяки чому підприємці, 
які працюють у регіоні, забезпечені дійсно комплексним 
обслуговуванням.

В умовах швидкої експансії споживчого кредитування, 
ми приділяємо особливу увагу створенню культури 
“заощаджень” у найбільш широкому сенсі, а не тільки 
культури “витрат”, тому що заощадження є важливою 
складовою захисту від життєвих негараздів. Через заходи 
й безпосереднє особисте спілкування ми заохочуємо 
громадян – особливо тих, хто ще не знайомий із 
банківськими продуктами – користуватися банківськими 
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послугами та регулярно відкладати певну частину свого 
заробітку. Ці зусилля поєднані з пропозицією простих та 
надійних банківських продуктів, передусім ощадних та 
депозитних програм.

Ми виступаємо з місією, головною рисою якої є 
можливість для наших клієнтів користуватися нашими 
послугами незалежно від того, де вони знаходяться, адже 
в усьому регіоні група ПроКредит має 341 відділення із 
загальною кількістю співробітників понад 8 600 осіб. 
Сьогодні наші клієнти можуть насолоджуватися однаково 
привітним обслуговуванням та ставленням з боку 
співробітників наших відділень впродовж усієї подорожі 
від Тирани в Албаніі до Києва. Ми приділяємо особливу 
увагу прозорості у всіх ПроКредит банках. Ми проводимо 
різноманітні заходи, націлені на інформування наших 
клієнтів щодо нашої цінової політики, а також цінових 
пропозицій наших конкурентів, тому що переконані, що в 
стрімко зростаючому ринковому середовищі існує багато 
можливостей заплутати клієнта щодо справедливої 
вартості банківських послуг.

Наш персонал є ключовим елементом у нашій стратегії 
бути стабільним, доступним банківським партнером 
для клієнтів у всьому регіоні. Група приділяє особливу 
увагу навчанню персоналу, його професійному 
зростанню та розвитку культури відкритого спілкування. 
Обмін персоналом, програми навчання за кордоном 
і проведення регіональних конференцій є важливою 
складовою цього підходу. У банківських секторах 
Східної Європи, де існує сильна конкуренція, банки-
конкуренти постійно демонструють зацікавленість у 
висококваліфікованих мотивованих співробітниках 
банків групи ПроКредит, які побудували міцні, тривалі 
стосунки із клієнтами. Але робоче середовище 
ПроКредит банків, інвестиції, які ми вкладаємо у свій 
персонал, та міжнародні можливості розвитку їхньої 
кар’єри демонструють, що досі ми маємо значний успіх 
довгострокового співробітництва з нашими найкращими 
працівниками, забезпечуючи надійну основу для 
постійного розширення свого зростання в регіоні.
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 Назва

ПроКредит Банк

Албанія

ПроКредит Банк

Боснія та Герцеговина

ПроКредит Банк

Болгарія

ПроКредит Банк

Грузія

ПроКредит Банк

Косово

ПроКредит Банк

Македонія

ПроКредит

Молдова

ПроКредит Банк

Румунія

ПроКредит Банк

Сербія

ПроКредит Банк

Україна

Загальна інформація

Заснований у березні 1999 року
22 відділення
28 581 кредит / кредитний портфель 94,2 млн. євро 
143 679 депозитних рахунків / 191,9 млн. євро
577 співробітників

Заснований у жовтні 1997 року
26 відділень
42 459 кредитів / кредитний портфель 117,4 млн. євро 
60 620 депозитних рахунків / 90,4 млн. євро
595 співробітників

Заснований у жовтні 2001 року
60 відділень
49 728 кредитів / кредитний портфель 309,8 млн. євро 
136 223 депозитних рахунка / 218,5 млн. євро
1 074 співробітника

Заснований у травні 1999 року
32 відділення
58 967 кредитів / кредитний портфель 141,1 млн. євро 
335 064 депозитних рахунка / 97,8 млн. євро
1 198 співробітників

Заснований у січні 2000 року
30 відділень
52 016 кредитів / кредитний портфель 237,7 млн. євро 
229 995 депозитних рахунків / 389,9 млн. євро
722 співробітника

Заснований у липні 2003 року
24 відділення
21 277 кредитів / кредитний портфель 73,4 млн. євро 
87 125 депозитних рахунків / 74,2 млн. євро
537 співробітників

Заснований у грудні 1999 року
21 відділення
14 096 кредитів / кредитний портфель 25,2 млн. євро 
259 співробітників

Заснований у червні 2002 року
29 відділень
29 621 кредит / кредитний портфель 157,3 млн. євро 
87 986 депозитних рахунків / 116,9 млн. євро
795 співробітників

Заснований у квітні 2001 року
52 відділення
87 558 кредитів / кредитний портфель 306,2 млн. євро 
220 204 депозитних рахунка / 256,2 млн. євро
1 421 співробітник

Заснований у січні 2001 року
52 відділення
49 270 кредитів / кредитний портфель 226,9 млн. євро 
81 985 депозитних рахунків / 118,2 млн. євро
1 495 співробітників

Контактна інформація

Rruga Sami Frasheri
Tirana
Tel./Fax: +355 4 271 272 / 276
info@procreditbank.com.al
www.procreditbank.com.al

Emerika Bluma 8
71000 Sarajevo
Tel./Fax: + 387 33 250 950 / 250 971
info@procreditbank.ba 
www.procreditbank.ba

131, Hristo Botev Blvd.
Sofia
Tel./Fax: + 359 2 921 71 00 / 71 10
contact@procreditbank.bg
www.procreditbank.bg

D. Agmashenebeli Ave 154
Tbilisi
Tel./Fax: +995 32-20 2222 / 0580
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

Str. Skenderbeu
10 000 Prishtina / Kosovo UNMIK
Tel./Fax: + 381 38-240 248 / 248777
info@procreditbank-kos.com
www.procreditbank-kos.com 

Jane Sandanski 109a
1000 Skopje
Tel./Fax: +389 2 321 99 00 / 01
info@procreditbank.com.mk
www.procreditbank.com.mk 

Stefan cel Mare si Sfаnt, 65
Off. 900, 902, 904, Chisinau
Tel./Fax: + 373 22 270707 / 3488
office@procredit.md
www.procredit.md

Calea Buzesti, no. 62-64, Sector 1
011017 Bucharest 
Tel./Fax: +40 21 2016000 / 2016002
headoffice@procreditbank.ro
www.procreditbank.ro 

Bulevar despota Stefana 68c
Belgrade
Tel./Fax: +381 11 20 77 906 / 905
info@procreditbank.co.yu
www.procreditbank.co.yu

107-A Peremogy Prospekt
Kyiv 03115
Tel./Fax: +380 44 590 10 41 / 01
info@procreditbank.com.ua
www.procreditbank.com.ua
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Огляд діяльності за рік

Січень
• ПроКредит Банк розпочинає амбіційне 

розгалуження мережі відділень із відкриття 
невеличкого роздрібного відділення в центрі 
Києва.  

Лютий
•  ПроКредит Банк відкриває два нові відділення в 

містах, де він до того ще не працював – у Кривому 
Розі та Сімферополі. 

•  Запровадження нової послуги – міжнародних 
грошових переказів ProPay з і до ПроКредит 
банків у Центральній та Східній Європі. 

•  У рамках зарплатних проектів ПроКредит Банк 
пропонує співробітникам своїх бізнес-клієнтів 
овердрафти на платіжні картки.  

Березень
•  У переддень Міжнародного жіночого дня 

ПроКредит Банк впроваджує новий продукт 
– упакований у вигляді подарунку депозитний 
сертифікат на користь родички або подруги. 

•  Відтепер поповнювати рахунок мобільного 
зв’язку можна в банкоматах ПроКредит Банку.  

Квітень
•  Кредитний портфель банку перетинає позначку 

в 1 млрд. гривень. Тільки впродовж березня 
банк видає рекордну кількість кредитів – 4 160 
кредитів на суму 150 млн. гривень. 

•  ПроКредит Банк відкриває в Донецьку 
нове відділення, розташоване поруч з 
“Текстильником” – одним із найбільших 
місцевих ринків. 

Травень
•  ПроКредит Банк пропонує дитячий депозит із 

мінімальною сумою всього 50 гривень або 10 
доларів США. 

•  У Запоріжжі відкривається друге відділення 
банку. 

Червень
• 16 червня 2006 року Загальні збори акціонерів 

прийняли рішення подвоїти статутний капітал 
банку. 

Липень 
• ПроКредит Банк відкриває своє одинадцяте 

відділення в Києві, а також по одному відділенню 
в Ужгороді та Севастополі. 
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Огляд діяльності за рік

Серпень 
• На початку місяця депозитний портфель 

ПроКредит Банку дорівнює 100 млн. доларів 
США. За станом на 1 серпня в ПроКредит Банку 
відкрито більш ніж 20 тис. депозитних рахунків. 

• Міжнародне рейтингове агентство Fitch Rat-
ings надає ПроКредит Банку національний 
довгостроковий рейтинг “AAA(ukr)” із прогнозом 
“Стабільний”. Рейтинг “AAA(ukr)” також отримує 
майбутній випуск чотирирічних облігацій банку 
об’ємом 175 млн. гривень із можливістю для 
власників пред’явити облігації на дострокове 
погашення через 2 роки. 

• ПроКредит Банк відкриває дванадцяте 
відділення в Києві, четверте відділення в 
Донецьку та своє перше відділення в Ялті. 

Вересень 
• Третє відділення ПроКредит Банку відкривається 

в Одесі. 

Жовтень 
• 25 жовтня міжнародне рейтингове агентство 

Fitch Ratings підвищує прогноз ПроКредит Банку 
зі “Стабільного” на “Позитивний” в іноземній та 
національній валюті, а також підтверджує всі 
інші рейтинги банку. Рейтинг ПроКредит Банку в 
іноземній валюті обмежується стелею рейтингу 
країни (поточний рейтинг “BB-” BB мінус) і є, 
наразі, максимально можливим в Україні. 

• ПроКредит Банк відкриває своє перше відділення 
в Кременчуці, п’яте відділення в Донецьку та 
п’яте відділення в Харкові. 

Листопад 
• З 1 листопада 2006 року ПроКредит Банк 

починає обробляти готівкові платежі за візові 
послуги Посольства Канади в Україні. 

• Перші відділення ПроКредит Банку 
відкриваються в центрі Дніпропетровська та в 
Коломиї, тринадцяте відділення відкривається в 
Києві. 

Грудень 
• ПроКредит Банк відкриває перше відділення в 

Сєвєродонецьку та четверте відділення у Львові. 
Наприкінці 2006 року ПроКредит Банк працює 
через 52 відділення в 25 містах України, що 
на 20 відділень та 9 міст більше в порівнянні з 
початком року. 
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Огляд бізнесу 

Правління

зліва направо:

Дірк Хабьок

Голова Правління

Зузанне Деккер 

Член Правління 

Віктор Пономаренко 

Член Правління 
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Огляд бізнесу 

Політичне та економічне середовище

Українські парламентські вибори в березні 
2006 року створили підґрунтя для подальшого 
розвитку політичних подій впродовж усього 
року. Неспроможність жодної з політичних 
партій „Помаранчевої коаліції” отримати явну 
більшість підштовхнула їхніх членів до тривалих 
та виснажливих переговорів щодо розділення 
політичної влади. Через глибокий розкол, який 
паралізував ці партії, рушійна сила перейшла 
від Президента до його опонентів. Сформувавши 
нову коаліцію з комуністами та соціалістами, пан 
Янукович урешті-решт став прем’єр-міністром, 
лідером виконавчої гілки державної влади, яка 
стала ще сильнішою після внесення поправок до 
Конституції України, що набули чинності дещо 
пізніше того ж року.

Новий уряд переорієнтував зовнішню політику 
України до більш проросійської спрямованості, 
але в той самий час зробив ряд важливих кроків 
на шляху до членства України в СОТ. Уряд також 
продемонстрував свою схильність до  вживання 
адміністративних заходів регулювання цін в 
енергетичному та комунальному секторі. Він знов 
увів податкові пільги в деяких регіонах України, та 
підвищив дефіцит бюджету, частково через відносно 
високий середньорічний рівень інфляції на рівні 
11,6%.

Ці події в політичному житті призвели до зростаючого 
невдоволення політикою з боку населення.  Проте, це 
майже не мало несприятливого впливу на розвиток 
української економіки; можливо, це мало навіть 
стабілізуючий ефект і могло призвести до більш 
активної інвестиційної діяльності. Ця тенденція 
особливо чітко визначилася в сфері побутових 
товарів та імпорту за рахунок швидкого зростання в 
Україні доходів після сплати податків (в середньому 
до 28% за рік), а також навіть ще більш швидких 
темпів зростання споживання (до 32%).  

Сприятливий інвестиційний клімат та високі рівні 
споживання, безумовно, були   рушійною силою 
зростання ВВП в 2006 році. Незважаючи на значно 
вищі ціни на імпорт природного газу та нафти з Росії, 
економіка України в 2006 році зросла на істотні 7%, 
а  харчова, енергетична, будівельна, торговельна 
й транспортна галузі промисловості відзначилися 
найвищими показниками росту. 

Швидко зростаюче споживання та загальне 
економічне зростання, звичайно, підтримали 
розвиток банківського сектора України. У 2006 році 
сукупний кредитний портфель банківської системи 
зріс на 73%, тоді як портфель депозитів виріс 
лише на 45%.  Кредити фізичним особам, зокрема, 
зросли на 135%, що в істинному світлі показує 
картину нового ринку споживчого кредитування, 
яке переважно здійснюється за рахунок припливу 
зовнішнього капіталу. 

Зворотній бік цього величезного зростання – 
відсутність прозорості та соціальної відповідальності 
на українському ринку споживчих кредитів. Багато 
банків намагаються скористатися перевагою, яка 
полягає в тому, що їхні клієнти, як правило, не мають 
досвіду особистої заборгованості й не знають, як 
розрахувати фактичну вартість кредиту. Вони 
навмисно представляють свої кредитні продукти в 
оманливому світлі, приховуючи справжню вартість 
позики. Хоча ця практика ставить під загрозу 
майбутній розвиток українського ринку фінансових 
послуг, сьогодні вона гарантує дуже великі 
прибутки в цьому сегменті та приваблює іноземних 
інвесторів заохочувати швидке зростання замість 
відповідального й життєздатного банкінгу.  

В 2006 році західний капітал продовжував 
надходити до українського банківського ринку 
за надзвичайно високими цінами, які більшості 
аналітиків складно пояснити. Ось декілька яскравих 
прикладів: угорський OTP банк купив колишній Raif-
feisenbank Україна, після того як Raiffeisen Interna-
tional  купив Аваль банк; французький Credit Agricole 
купив Індекс банк, і австрійський Erste Bank придбав 
контрольну частку українського Престиж Банку.

Кредитні операції

У 2006 році кредитний портфель ПроКредит Банку 
виріс на 74% до 299 млн. доларів США, тоді як 
кількість поточних кредитів збільшилася до 49 270, 
або на 72%. Відповідно до місії банку, суми більш 
ніж 85% поточних бізнес кредитів не перевищують 
10 тис. доларів США, і зараз вони складають майже 
половину загального об’єму кредитного портфеля. 
Структура портфеля свідчить про незмінну 
відданість ПроКредит Банка обслуговуванню 
цільової групи, а саме дрібних підприємств, які 
шукають надійного довгострокового партнера для 
зовнішнього фінансування.  
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Із кредитним портфелем, що пов’язаний із ризиком 
(кредити, прострочені більш ніж на 30 днів) на рівні 
лише 0,9%, якість кредитного портфеля в шостий рік 
нашої роботи залишалася незмінно високою. Резерви 
на втрати за позиками покрили об’єм прострочених 
кредитів майже втричі (288%). За станом на 31 
грудня сукупний об’єм кредитів, списаних із моменту 
заснування банку, становив лише 0,2% від загального 
об’єму кредитів, виданих банком на цю дату. 

Висока якість портфеля дозволила банку запровадити 
більш гнучкі умови кредитування дрібного бізнесу, 
що дозволило подвоїти поточний кредитний 
портфель   у сегменті кредитів до 10 тис. доларів США. 
Максимальна сума кредиту, що може бути виданий без 
забезпечення, була піднята на 100% до 10 тис. доларів 
США, приймаючи до уваги той факт, що забезпечення 
не є вирішальним для погашення дрібних бізнес 
кредитів, за умови, що спроможність клієнта погасити 
кредит була ретельно проаналізована до його видачі. 
Більш того, відповідно до градаційного принципу, 
процедура видачі повторного кредиту давнім клієнтам 
із сильною кредитною історією була раціоналізована, 
що дозволяє таким клієнтам терміново залучати нові 
кошти в попередньо узгоджених межах. 

До того ж, кредитування малих та середніх 
підприємств продовжило свій інтенсивний розвиток. 
На кінець року портфель кредитів малим та середнім 
підприємствам виріс до 76 млн. доларів США, не 
зважаючи на конкуренцію, що швидко підсилилась 
після виходу на ринок низки західних банків у 2005 
та 2006 роках. Малим та середнім підприємствам 
пропонуються кредити на збільшення обігового 

капіталу та на інвестиційні цілі на строк до 12 років. 
Відносно великі компанії, що шукають  гнучких рішень 
для задоволення своїх потреб у готівкових коштах 
або для фінансування оборотного капіталу, можуть 
скористатися офердрафтами та кредитними лініями. 
При обслуговуванні дрібних, малих та середніх 
підприємств, наша мета полягає в тому, щоб стати 
„домашнім банком” для нашого клієнта. Це означає, 
що ми надаємо всі види банківських продуктів і 
послуг, якими може скористатися компанія, такі як 
грошові перекази, валютні операції та зарплатні 
проекти. Ми також є компетентним консультантом, 
що знаходить фінансові рішення, які допомагають 
бізнесу розвиватися й надалі.

Секторний склад портфеля не зазнав істотних змін. 
На кінець року 54% загального обсягу кредитів 
приходилося на сектор торгівлі, 12% на сектор послуг  і 
9% на сектор транспорту та зв’язку. Інші 11% портфеля 
припадає на виробництво та будівництво, при тому 
що останні 14% – це кредити фізичним особам, 
сільськогосподарському або харчопереробному 
сектору або підприємствам, які працювали більш ніж 
в одному секторі.

У середовищі, що характеризується зростаючою 
конкуренцією й дуже агресивним маркетинговим 
підходом, який використовується деякими 
установами, що пропонують споживчі кредити, 
ПроКредит Банк чітко дистанціювався від 
безвідповідального споживчого кредитування, яке 
має місце сьогодні. 
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Замість того ми зосередились на відповідальному 
кредитуванні, це означає, що ми завжди проводимо 
ретельний аналіз платоспроможності наших клієнтів 
до видачі кредиту. У той самий час ми продовжуємо 
стратегію дуже динамічного розширення в регіонах. 
У 2006 році було відкрито двадцять нових відділень, 
дев’ять з яких знаходяться в містах, у яких ми раніше не 
надавали послуги. Таким чином, сьогодні регіональна 
мережа банку охоплює 25 міст по всій країні.

Швидке зростання кредитного портфеля в нових 
містах відображає той факт, що з боку підприємців 
усе ще існує великий незадоволений попит на надійні, 
прозорі та чесні фінансові послуги, які пропонує 
відповідальний довгостроковий партнер. Отже, в 
2006 році ПроКредит Банк намагався розширюватися 
в невеличких містечках біля великих міст. Це було 
частково досягнуто завдяки збільшенню використання 
„мобільних офісів” як гнучкої основи. До кінця 
цього року, шість таких мобільних офісів – фургонів 
Фольксваген із вбудованим офісним приладдям 
– обслуговували більше 20 населених пунктів поблизу 
таких промислових центрів, як Харків, Донецьк та 
Київ, а також регіональних центрів – Полтави, Сум, 
Сімферополя. Мобільні офіси вже створили кредитний 
портфель на суму біля 7 млн. доларів США та 
підтримали діяльність своїх „стаціонарних відділень”, 
до яких привели більш ніж 2 200 нових позичальників.

Через те, що мобільні офіси набагато ближче до 
невеликих фермерів, ніж будь-який банківський 
філіал, вони використовувались для реклами 
спеціальних сільськогосподарських кредитів у 
Сумській та Полтавській областях. Графік погашення 

кредитів для фермерів було пристосовано до 
сільськогосподарського виробничого циклу. Це 
означає, що фермери і невеликі сільськогосподарські 
підприємства можуть обирати розмір чергового 
внеску відповідно до сезону. Більшість невеликих 
сільськогосподарських підприємств досі не мають 
доступу до зовнішнього фінансування, і ПроКредит 
Банк продовжуватиме вивчати ринкові можливості 
в сільських районах, поширюючи пілотні проекти на 
більшу кількість регіонів.

Кредити банку на поліпшення житлових умов, 
які ми рекламуємо як „ПроРемонт”, були доволі 
популярними в першому році після їхнього введення. 
Хоча цей кредитний продукт зробив незначний внесок 
до загального кредитного портфеля (менш ніж 3,5%), 
він надав можливість банку залучити більш ніж 5 
тис. нових клієнтів лише в 2006 році. Згідно з нашою 
загальною стратегією роздрібного бізнесу, мета 
якої полягає в наданні відповідального й корисного 
банківського продукту людям, які живуть і працюють 
у прилеглих до наших відділів районах, кредит на 
ремонт було розроблено задля підвищення житлових 
стандартів, так як дуже часто ремонт квартир та 
нерухомості може затягнутися на довгий строк через 
брак коштів, що робить цей кредит привабливим для 
багатьох сімей. 

Очевидно, що пропонування добре продуманих 
кредитних продуктів продовжуватиме грати дуже 
важливу роль у створенні репутації банка як надійного 
кредитора. Без сумніву, Україна отримує вигоду від 
фінансової установи, яка пропонує кредитні послуги 
в прозорий та відповідальний спосіб.
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Депозити та інші банківські послуги 

2006 рік позначився істотним посиленням операцій 
ПроКредит Банку із залучення депозитів. Слід 
зазначити, що зростання коштів клієнтів відбувалося, 
головним чином, завдяки роздрібним строковим 
депозитам (сума депозиту менша за 5 тис. доларів 
США). Ми майже подвоїли наш портфель строкових 
депозитів з 64 млн. доларів США на початку року до 
125 млн. доларів США наприкінці року. Такий темп 
зростання в 95%, що приблизно вдвічі перевищує 
темп зростання роздрібних депозитів у банківській 
системі в цілому, зміцнив рейтинг банку, який тепер 
займає 28 місце серед 170 комерційних банків України 
за розміром  портфеля роздрібних депозитів.

Зосередження на невеликих вкладниках є невід’ємною 
частиною концепції „банк-сусід”, яка застосовується 
у всіх установах глобальної ПроКредит мережі. Ця 
концепція передбачає прості та прозорі банківські 
послуги, які легко зрозумілі і через це високо ціняться 
нашими клієнтами.

Ощадна програма, яка була започаткована в 2005 
році, була одним із найпопулярніших депозитних 
продуктів впродовж усього року. На кінець 2006 року 
банк мав 5 800 ощадних рахунків на загальну суму 15 
млн. доларів США. Завдяки тому, що ми пропонували 
продукт, який поєднує наднизьку мінімальну суму 
(еквівалент 10 доларів США) із гнучкістю (можна 
будь-коли робити додаткові внески та знімати гроші 
з рахунку) та конкурентоспроможною процентною 
ставкою, ми досягли чималих успіхів у диверсифікації 
нашої бази фінансування. Вочевидь, українська 

громадськість позитивно відреагувала на стратегію 
банку, яка полягає в прагненні обслуговувати 
велику кількість дрібних вкладників, які ставляться 
до заощаджень як до свого роду страхування проти 
потенційних зовнішніх потрясінь, а не в тому, щоб 
залучити кілька великих вкладів від заможних 
клієнтів.
 
У цьому контексті важливо зазначити, що наша 
проактивна позиція, згідно якої наші консультанти 
зустрічаються з нашими потенційними клієнтами 
особисто, сприяє розвитку справжньої культури 
заощаджень та довірі дрібних вкладників до 
банківської системи, багато з яких ніколи раніше не 
мали справи з фінансовими установами. Навіть ще 
важливішим, мабуть, є той факт, що дитяча ощадна 
програма, яку ми пропонуємо батькам наших 
наймолодших клієнтів, а також наші освітні заходи в 
школах та університетах,  допомагають українській 
молоді усвідомити важливість заощаджень. 

2006 рік також відзначився сталим зростанням 
інших банківських послуг, як завдяки залученню 
нових клієнтів, так і через заохочення вже існуючих 
клієнтів більш інтенсивно користуватися нашими 
послугами. Наприклад, платіжні картки, випущені 
ПроКредит Банком, використовувалися більш часто 
в 2006 році ніж у попередньому. Одна із причин цього 
– постійно зростаюча кількість банкоматів та ПОС-
терміналів в Україні. Станом на грудень 2006 року 
ПроКредит Банк мав 57 банкоматів. Ще більше буде 
встановлено в 2007 році, що зробить наші базові 
послуги доступними 24 години на добу для 23 тисяч  
власників платіжних карток ПроКредит Банку.
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механізму, за яким овердрафт клієнта автоматично 
погашається шляхом відрахування з його чи її 
зарплатні. Також власники наших карток можуть 
скористатися послугою договірного списання з їхніх 
карткових рахунків, наприклад, для переказу певної 
частини щомісячної заробітної платні на ощадний 
рахунок, що не лише зберігає час, але й привчає їх до 
регулярних заощаджень. Нарешті, ми також почали 
приймати оплату комунальних рахунків у Києві та 
деяких інших містах – це послуга, яка надається 
невеликою кількістю банків в Україні.

Фінансові показники 

2006 рік став для ПроКредит Банку черговим роком 
значних фінансових досягнень та  сталого зростання. 
Сукупні активи збільшились на 67% до 352 млн. 
доларів США станом на кінець року. Рушійною силою 
цього зростання став кредитний портфель, який 
забезпечив майже 85% сукупних активів і виріс на 
74% у порівнянні з минулим роком – станом на 31 
грудня 2006 року він дорівнював 299 млн. доларів 
США. Зростання активів та кредитного портфеля 
відбулося завдяки прекрасним показникам, які були 
досягнуті як відділеннями, що працюють уже декілька 
років, так і новими відділеннями, що були відкриті 
протягом року. Покращення кредитного продукту 
та вдосконалення процесу його видачі також мали 
значний вплив на стале зростання, особливо в 
сегменті дрібних позичальників.

Окрім довгострокового фінансування від ПроКредит 
Холдингу та міжнародних комерційних банків, 
головними джерелами фінансування банку впродовж 

Впродовж 2006 року кількість внутрішніх платіжних 
операцій, здійснених ПроКредит Банком, збільшилась 
на 37% до 1,47 млн. До того ж було оброблено 25 500 
міжнародних платіжних доручень. Загальний обсяг 
грошових переказів також значно збільшився – 
впродовж року було здійснено внутрішніх переказів 
на загальну суму 2 млрд. доларів США, і міжнародних 
переказів на суму 230 млн. доларів США. Електронні 
банківські послуги також створюють основу, що 
набуває все більшої популярності для переказів, 
особливо серед представників малого та середнього 
бізнесу; станом на кінець року кількість клієнтів, які 
користуються електронними послугами банку, зросла 
до більш ніж 1 300.  Очікується, що використання 
електронних банківських послуг буде дуже швидко 
зростати. Лише протягом останнього місяця 2006 
року кількість платежів, що були здійснені через 
Інтернет, зросла до більш ніж 20 тисяч. Враховуючи, 
що все більше клієнтів приймає цю систему, банк 
планує поширити електронні банківські послуги на 
приватних клієнтів.

У 2006 році відбулося покращення процесів 
– клієнтські операції можуть проводитись більш 
швидко, що заощаджуватиме час клієнта. Ми також 
розширили асортимент наших послуг, зосередившись 
на тому, щоб зробити існуючі продукти більш 
легкими для розуміння та покращили якість наших 
послуг. Наприклад, ми обережно ввели овердрафти 
для певної кількості власників платіжних карток, 
які отримують за ними заробітну платню, що дає 
їм додаткові можливості для регулювання руху 
грошових коштів, і в той же час дозволяє банку 
слідкувати за заборгованістю клієнтів за допомогою 
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року були кошти клієнтів, залучені у вигляді 
заощаджень, а також облігації, які були успішно 
випущені на українському ринку цінних паперів. 
Значне зростання коштів клієнтів та зміцнена позиція 
банку на роздрібному ринку України дозволили 
ПроКредит Банку надалі диверсифікувати своє 
фінансування та більше покладатися на місцеві 
джерела фінансування. У результаті кошти, надані 
МФО, як частина загальних зобов’язань знизилася 
з 70% до менш ніж 30% лише за 2 роки, що 
зробило банк більш незалежним від фінансування 
акціонерами та іншими міжнародними фінансовими 
організаціями (МФО).

Восени 2006 року ПроКредит Банк випустив 
облігації в національній валюті на суму 34,7 млн. 
доларів США. Відколи банк у 2003 році вперше 
випустив свої облігації, він набув репутації закладу, 
якому можна довіряти, надійного та привабливого 
на цьому ринку, що дозволило йому успішно 
здійснити четвертий випуск облігацій у короткі 
строки. Ці облігації отримали рейтинг “ААА (ukr)” 
від Fitch Ratings. Строк погашення по ним наступає 
у вересні 2010 року. Згідно умов випуску, власники 
облігацій мають право пред’явити їх на дострокове 
погашення, а ПроКредит Банк має право змінити 
процентну ставку (на даний момент 13% річних) у 
жовтні 2008 року. 
Не зважаючи на усталену репутацію ПроКредит 
Банку на внутрішньому ринку облігацій, об’єм 
довгострокового фінансування в національній валюті 
продовжуватиме бути невеликим, головним чином, 
через політичні ризики в Україні. Ось чому доступ 
ПроКредит Банку до міжнародних ринків капіталу 

продовжуватиме давати значну конкурентну 
перевагу. Іншим важливим аспектом у створенні 
переліку значних досягнень на міжнародних ринках 
цінних паперів стало підписання 20 грудня 2006 
року нової угоди про субординований борг під 
керівництвом ЄБРР на суму в 27 млн. доларів США. 
Ця позика буде використана в 2007 році в різних 
траншах зі строком погашення від 3 до 5 років. 

У 2006 році міжнародне рейтингове агентство Fitch 
Ratings змінило рейтинговий прогноз України зі 
“Стабільного” на “Позитивний”, водночас надавши 
той самий рейтинговий прогноз довгостроковому 
рейтингу ПроКредит Банку, який постійно 
знаходиться на одному рівні з рейтингом країни. 
До того ж, ПроКредит Банк отримав національний 
довгостроковий рейтинг на рівні “ААА(ukr)” – єдиний 
максимально можливий довгостроковий рейтинг, 
наданий Fitch Ratings в Україні. 

У 2006 році акціонери подвоїли капітал ПроКредит 
Банку до 29,7 млн. доларів США. Таке значне 
збільшення капіталу було необхідне не лише для 
задоволення поточних потреб банку, але й для 
створення достатніх можливостей для подальшого 
зростання. Це, разом із субординованим боргом 
в 10,8 млн. доларів США, наданим ПроКредит 
Холдингом, було сприйнято українським фінансовим 
ринком як ще один знак того, що акціонери повністю 
віддані банку та його місії розвитку.

Стале зростання банку супроводжувалося значними 
доходами. У 2006 році чистий процентний дохід 
збільшився на 66% до 30 млн. доларів США. Чистий 
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комісійний дохід збільшився майже на 46% та став 
більш значимим в абсолютних термінах. Значний 
розвиток прибутків банку призвів до зростання 
на 63% адміністративних та операційних витрат. 
Головним чином, це відбулося через розширення 
банку в регіони, що включає не лише збільшення 
кількості відділень і чисельності персоналу, але й 
чималі зусилля, спрямовані на проведення тренінгів 
для персоналу на всіх рівнях та в усіх відділах. До 
того ж, ринкові фактори, такі як зростання цін на 
нерухомість і жорстка конкуренція за персонал серед 
банків зробили свій суттєвий внесок у збільшення 
витрат у 2006 році. ПроКредит Банк закінчив 2006 
рік з 4,6 млн. доларів США чистих прибутків після 
сплати податків, а рентабельність власного капіталу 
на рівні 16,3% виправдала очікування.

Перспективи

Очікується, що в 2007 році довготривала боротьба 
між президентом та прем’єр-міністром України 
закінчиться.  Вибори в  парламент 2006 року 
не змогли дати жодній із партій-лідерів чистого 
мандату на керування країною. Внутрішня політична 
боротьба, що точиться відтоді, зводить нанівець 
перспективу того, що ті реформи, які терміново 
потрібні країні, – укріплення слабкої судової системи, 
приборкання всюдисущої корупції та усунення 
бюрократичних перешкод – будуть виконані в 2007 
році. Фактично, сьогоденне безвихідне становище 
може навіть відкласти строки вступу України до СОТ, 
що у свою чергу створить навіть ще більшу політичну 
невизначеність. 

Тим не менш, як один із найбільших виробників 
сталі, і за умови того, що світові ціни на сталь 
залишатимуться високими, Україна може очікувати, 
що її економічне становище продовжуватиме 
залишатися стабільним, а її привабливість для 
інвесторів не зменшиться. Зокрема, ще більше 
іноземних банків будуть зацікавлені у виході 
на цей ринок, і будуть брати участь у торгах за 
право викупити українські банки з розвинутими 
філіальними мережами. Отже, ми не сумніваємось 
в тому, що постійно зростаючий рівень конкуренції 
в українському банківському секторі й “гонка 
за наданням роздрібних банківських послуг” 
продовжуватимуть бути на перших сторінках 
газет 2007 року. Проте, важливість прозорості 
та відповідальності  банківських  послуг для 
подальшого розвитку України не зможе отримати 
ту увагу, на яку вона заслуговує. У цьому контексті, 

ПроКредит Банк Україна продовжуватиме бути 
особливим банком, метою якого є інтегрувати 
малі підприємства та родинні господарства до 
формальної фінансової системи та підтримати 
їх в управлінні їхніми коштами у відповідальний 
спосіб, і, у такий спосіб, сприяти економічному та 
соціальному розвитку.

Та конкурентна ситуація, що склалася зараз, 
створить найбільш стимулююче середовище для 
зростання ПроКредит Банку, тому що ми переконані 
у важливості інтенсивного навчання молодих 
українців із тим, щоб вони стали відповідальними 
та компетентними банкірами. Це, у свою чергу, 
призводить до агресивного та часто безпринципного 
зманювання персоналу ПроКредит Банку багатьма 
новими гравцями на ринку, які мають типові 
невиправдано амбіційні цілі щодо свого майбутнього 
і в той самий час, вкладають занадто мало часу та 
зусиль у навчання персоналу.

Втім, ми переконані, що відповідальний підхід 
ПроКредита до банківської справи і наша відданість 
повній прозорості та розбудові довгострокових 
відносин із кожним клієнтом, породжуватимуть 
усе більшу і більшу довіру серед українців, і що це 
обов’язково дасть нам змогу залучати постійно 
зростаючу кількість лояльних клієнтів. З такою 
перспективою, ми продовжуватимемо додавати 
ще більше відділень до нашої мережі. 2007 рік буде 
також ще одним роком інтенсивного навчання. 
Ми будемо навчати менеджерів середньої ланки 
ставати навіть ще більш ефективними лідерами 
для багатьох молодих людей, яких ми наймаємо на 
роботу, і які можуть зробити вражаючі та стабільні 
кар’єри в ПроКредит Банку. Ми також будемо 
навчати багатьох нових співробітників, яких ми 
найматимемо в 2007 році в рамках постійного 
географічного розширення. 

І, нарешті, відповідно до нашої концепції “банку-
сусіда “ ми будемо заохочувати наших співробітників 
докладати навіть ще більших зусиль до організації 
соціально орієнтованих та навчальних заходів в усіх 
містах України, у яких ми працюємо. Ми впевнені, 
що в такий спосіб ми не лише допоможемо тим 
людям, які будуть приходити на подібні заходи, 
але й також підвищимо соціальну свідомість серед 
наших співробітників, позитивно вплинемо на наше 
місцеве оточення, і продемонструємо важливість 
соціальної відповідальності та толерантності в будь-
якому суспільстві.
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Діяльність у місцевій громаді:
фінансова освіта й
соціальна взаємодія

Згідно зі своєю бізнес-стратегією, що орієнтована 
на розвиток, ПроКредит Банк намагається бути 
активним і відповідальним членом місцевих 
громад, у яких він здійснює свою діяльність. 
Відповідно, 2006 рік позначився поширенням 
небанківської діяльності, яка була безпосередньо 
спрямована на соціальну сферу найближчого 
оточення відділень і, водночас, очевидним 
проявом того, що ПроКредит Банк усвідомлює 
свою роль та відповідальність за розвиток 
українського суспільства.

У рамках концепції “банк-сусід”, яку поділяють 
усі ПроКредит банки, ми сконцентрували свої 
зусилля на наданні фінансової освіти місцевим 
громадам і на соціальних ініціативах, що мають 
тривалий вплив на життя наших сусідів. Для того 
щоб упевнитись в послідовності й доречності цих 
соціальних ініціатив, ми якомога більше залучаємо 
наших співробітників на місцях, оскільки саме 
вони добре знайомі з місцевими умовами.

Паралельно із самостійною діяльністю відділень 
впродовж 2006 року, ПроКредит Банк також 
здійснив масштабніший проект в рамках усієї 
країни. Замість того щоб витрачати великі гроші 
на пишні святкування, п’ята річниця ПроКредит 
Банку в Україні була, головним чином, відзначена 
облаштуванням дитячих ігрових майданчиків 
у декількох містах, де працює банк. У квітні 
ПроКредит Банк відкрив перші два ігрових 
майданчики в Кривому Розі та Львові. Протягом 
літа ігрові майданчики були також збудовані в 
Маріуполі, Запоріжжі й Одесі та передані міській 
владі.

Причина створення проекту проста: як і в 
більшості інших пострадянських держав, в Україні 
місцевим громадам бракує закладів для сімейного 
відпочинку й проведення вільного часу. У свою 
чергу, безпечні та сучасні ігрові майданчики 
можуть змінити життя багатьох дітей, а також 
їхніх батьків, які часто не знають, де провести час 
зі своїми дітьми. 

Обладнання для ігрових майданчиків вироблено 
в Україні у відповідності з Європейськими 
стандартами якості та безпеки, і схвалено 

Міністерством охорони здоров’я України. П’ять 
„зон сімейного відпочинку”, спонсором яких став 
ПроКредит Банк, були радо прийняті та швидко 
набули популярності серед дітей та їхніх батьків, 
які продовжували відвідувати їх навіть узимку. 

У галузі фінансової освіти ПроКредит Банк 
продовжував проводити регулярні дні відкритих 
дверей для місцевих шкіл і університетів. У 
такий спосіб ми підтримуємо розвиток загальної 
банківської культури, зокрема, культури 
заощаджень, з метою відновлення довіри 
до банківської системи. Ми переконані, що 
створення певного фінансового “буфера” шляхом 
регулярних заощаджень має суттєве значення, 
особливо в країні, де переважна більшість 
населення майже немає інших джерел захисту від 
таких непередбачуваних обставин, як хвороба 
або звільнення. 

Слід відзначити, що саме ПроКредит Банк два роки 
тому започаткував традицію святкування в Україні 
Міжнародного дня заощаджень. Ця традиція сягає 
1924 року. У той рік у Мілані проходив Міжнародний 
конгрес ощадних банків, учасники якого 
зобов’язались розвивати культуру заощаджень в 
усьому світі. У рамках святкування Міжнародного 
дня заощаджень у 2006 році, ПроКредит Банк знов 
запросив людей, які живуть і працюють поруч із 
нашими відділеннями, відвідати спеціальні заходи, 
серед яких були змагання, вікторини та конкурси 
на кращі вирази, приказки та прислів’я про 
заощадження тощо.

Для підвищення суспільної свідомості щодо 
важливості заощадження для окремих родин 
і економіки в цілому, ПроКредит Банк також 
організував одномісячну суспільну освітню кампанію. 
Крім днів відкритих дверей, колектив банку 
влаштовував презентації в школах, університетах 

Спеціальна тема
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та інших закладах освіти, пояснюючи важливість 
заощаджень, історію Міжнародного дня заощаджень, 
роль заощаджень у національній економіці та 
переваги для індивідуальних вкладників. Семінари 
відзначалися високою інтерактивністю й включали 
ігри та вікторини, спрямовані на те, щоб зробити 
навіть найскладніші фінансові питання легкими 
для розуміння. Як правило, семінари закінчувалися 
великою кількістю додаткових запитань та 
запрошеннями від учителів організовувати якомога 
більше таких освітніх заходів або виступити в інших 
класах у наступні роки.

Протягом цієї кампанії працівники банку щоденно 
проводили по дві-три презентації. Загалом 
банківська кампанія з ощадної освіти залучила 
більш ніж 120 закладів (шкіл, університетів тощо), за 
участі 5 700 учнів і студентів. Успіх кампанії надихнув 
співробітників двох наших запорізьких відділень 
на волонтерський проект допомоги місцевому 
дитячому будинку, мета якого – надання впродовж 
року фінансової освіти дітям і молоді, яка практично 
не вміє поводитися із грішми, і через це, скоріше за 
все, мала б значні труднощі в знаходженні власного 
місця в українському суспільстві.  

Спеціальна тема
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Управління ризиками

Довіра наших клієнтів є одним із найцінніших активів 
ПроКредит Банку. Для збереження цієї довіри в 
бізнесовому середовищі, що характеризується 
різноманітними ризиками, необхідні відповідні 
техніки й процедури управління ризиками, але самі 
по собі вони не є достатніми. На додачу, культура 
обізнаності щодо ризиків, яка підтримується 
керівництвом і співробітниками банку, є важливою 
складовою банківської філософії ризику. Функція 
управління ризиками є невід’ємною частиною наших 
бізнесових процесів – вона забезпечує своєчасне 
розпізнавання, справедливу оцінку, надійний 
контроль і ефективне зменшення ризиків для кожної 
банківської операції. 

Багато аспектів загальної бізнес-стратегії ПроКредит 
Банку мають переваги з точки зору профілю 
ризику. Через впровадження концепції „банк-сусід” 
ПроКредит Банк може наблизитися до своїх клієнтів 
і добре їх знати, завдяки чому він має високий 
рівень поінформованості стосовно індивідуального 
кредитного ризику. У той же час, місія ПроКредит 
Банку, яка полягає в кредитуванні малого бізнесу, 
має вигідні додаткові переваги щодо диверсифікації 
кредитних ризиків, оскільки кредитний портфель 
банку містить велику кількість малих кредитів малим 
і дрібним підприємствам. Інші напрями діяльності 
та пов’язані з ними ризики здійснюються тільки 
якщо вони необхідні для сприяння кредитуванню й 
підтримуються на мінімальному рівні. Відповідно, 
ринкові ризики банку є низькими, оскільки він 
вдається до торгової діяльності та похідних від неї 
операцій у дуже невеликому об’ємі й тільки для того, 
щоб закрити або обмежити відкриті позиції. Іншими 
словами, банк уникає будь-яких видів спекулятивної 
діяльності. Сильним фактором зменшення 
операційних ризиків є культура внутрішньої 
та зовнішньої прозорості, яка підтримується в 
банку. Суворий кодекс поведінки стосується всіх 
співробітників, і відповідність йому має найвищий 
пріоритет.

Основна відповідальність за управління 
ризиками в ПроКредит Банку покладена на вище 
керівництво. Головні  рішення, що стосуються  
ризиків, приймаються колегіально відповідними 
комітетами, такими як Кредитний комітет, Комітет 
з управління активами та зобов’язаннями, Комітет 
із ризиків загального характеру та Комітет з 
операційних ризиків. Комітети також відповідають 
за ідентифікацію та моніторинг ризиків, доповідання 
про них керівництву та запевнення, що вони 

беруться до уваги в процесі управління ризиками. 
Функції оцінки та визначення ступеня ризику, разом 
з обов’язком періодично й терміново доповідати про 
нього, виконує відділ управління ризиками, який 
відповідає за надання керівництву банку достовірної 
інформації щодо ризиків. Він також виступає в якості 
радника з питань ризиків у зв’язку з рішеннями 
керівництва, які впливають на ризики банку. 

ПроКредит Банк впровадив чіткі процедури з 
управління кредитним ризиком, ринковим ризиком 
(ризиком процентної ставки та валютним ризиком), 
ризиком ліквідності, операційним ризиком та 
іншими ризиками, що притаманні банківським 
операціям. Ці процедури визначають функції та 
обов’язки співробітників щодо встановлення ступенів 
вірогідності виникнення ризиків, а також розробки й 
затвердження заходів для зменшення відповідних 
ризиків.

Кредитний ризик 

Ризик пов’язаний із головною діяльністю банку 
– кредитний ризик – долається за допомогою високо 
розвиненої технології кредитування, яка довела свою 
ефективність у ПроКредит банках по всьому світу. 
Вона ґрунтується на суворому дотриманні офіційно 
оформлених процедур оцінки  кредитоспроможності 
позичальників і моніторингу кредитів після їхньої 
видачі. Кожний окремий випадок кредитного ризику 
підлягає колективному розгляду на кредитних 
комітетах різних рівнів. Банк принципово не бере за 
основу своїх кредитних рішень будь-які скорингові 
та інші автоматизовані моделі. Бізнесові процеси 
кожного позичальника підлягають індивідуальному 
аналізу щодо їхньої здатності приносити гроші – це 
стосується навіть найдрібніших кредитів. Кредитний 
ризик надалі контролюється на рівні портфеля 
Комітетом із ризиків загального характеру, який 
стежить і аналізує тенденції та взаємозалежності між 
різними категоріями клієнтів банку та кредитними 
продуктами. Це робиться для того, щоб упевнитись в 
дійовому фокусуванні на кредитуванні малого бізнесу 
й ефективному дотриманні стратегії диверсифікації 
кредитного портфеля. Як результат, кредитний 
портфель банку дійсно є високо диверсифікованим, 
а його портфель, що пов’язаний із ризиком (кредити, 
прострочені більш ніж на 30 днів) дорівнює 0,9% від 
загального портфеля, що значно менше за середні 
економічні показники, хоча наш портфель зростає 
швидше, ніж ринок у цілому.
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Управління ризиками

Ризик ліквідності

З ризиком ліквідності працює Комітет з управління 
активами та зобов’язаннями, який пильно слідкує 
за розміром і структурою розривів ліквідності в 
усіх валютах, і планує рух грошових коштів банку 
для забезпечення достатності фінансування з 
урахуванням ринкових умов та зростання кредитного 
портфеля. Технологія кредитування також має 
переваги з точки зору ризику ліквідності, оскільки 
забезпечує постійний приплив грошових коштів у 
формі щомісячних погашень кредитів. Тому, навіть 
у часи жорсткого дефіциту ринкової ліквідності банк 
може підтримувати стабільні рівні ліквідності шляхом 
керування видачами кредитів. Протягом 2006 
року банк послідовно забезпечував щонайменше 
40% своїх короткострокових депозитів (до 30 днів) 
ліквідними фондами й водночас належною мірою 
фінансував зростання свого кредитного портфеля. 

Ринковий ризик

Комітет з управління активами та зобов’язаннями 
також вживає заходів по відношенню до ринкових 
ризиків. Він контролює відкриті валютні позиції 
й невідповідності рівнів процентних ставок/
тривалості для підтримки оптимальної структури 
активів і зобов’язань, таким чином, зменшуючи до 
мінімуму ринкові ризики. Оскільки політика банку 
не передбачає участі в торгівлі власністю, він не 
наражається на капітальні й товарні ринкові ризики. 
У той же час він підтримує свої відкриті валютні позиції 
та різниці в процентних ставках на мінімальному 
рівні. У результаті відкриті валютні позиції 
банку не перевищували 3,8% капіталу протягом 
усього 2006 року, а розрив тривалості завжди 
був меншим за один рік для всіх робочих валют.  

Операційний ризик

Як установа, що швидко розвивається, ПроКредит 
Банк пильно слідкує за операційними ризиками. 
Наслідуючи передовий міжнародний досвід і прийняту 
серед банків групи практику розподілу обов’язків і 
впровадження заходів операційного контролю, банк 
запровадив бізнесові процеси, які є прозорими, 
чітко визначеними й добре задокументованими. Усі 
банківські операції виконуються у відповідності з 
“принципом чотирьох очей”, а всі основні процедури 
підлягають перегляду й контролю з боку незалежного 
відділу внутрішнього аудиту в ході періодичних 
перевірок з урахуванням ризиків. Банк надає 
особливого значення збільшенню компетентності 

співробітників. Цей процес починається з добре 
структурованої процедури набору й ретельного 
навчання нового персоналу, і надалі підкріплюється 
постійними тренінгами та курсами підвищення 
кваліфікації на всіх рівнях банку. Усі потенційні 
та існуючі (якщо вони є) операційні втрати 
класифікуються у відповідності з новою Базельською 
угодою, і реєструються в базі даних про випадки 
операційних втрат, а також передаються менеджеру 
з операційних ризиків для подальшого аналізу. 
Має місце також попереджувальна оцінка ризиків, 
з використанням низки показників операційних 
ризиків, які застосовуються в усій групі, а також 
шляхом проведення, у разі необхідності, спеціальних 
досліджень. Нарешті, операційні ризики регулярно 
оцінюються й контролюються Комітетом з 
операційних ризиків, який піддає особливі випадки 
операційного ризику комплексному аналізу й 
розробляє заходи, необхідні для їхнього запобігання 
або мінімізації.

Інші ризики

Інші ризики, такі як юридичні ризики, ризики 
репутації, ризики відповідності та стратегічні ризики, 
відстежуються юридичним відділом, відділом зв’язків 
із громадськістю, відділом контролінгу та відділом 
управління ризиками. Також із ними регулярно 
працює керівництво на Комітеті з ризиків загального 
характеру, який оцінює ці ризики й визначає цілі та 
обов’язки з їхнього зменшення. 

ПроКредит Банк докладає значних зусиль для того, 
щоб його система управління ризиками відповідала 
рівню його зростання й тим змінам, які відбуваються 
в місцевому банківському середовищі. Відповідно, 
протягом 2006 року ПроКредит Банк впровадив 
Міжбанківську функцію взаємної оцінки, винайнявши 
нових працівників і запровадивши нові процедури для 
аналізу фінансових установ. Банк також піддав розвиток 
своєї інформаційно-технологічної інфраструктури 
незалежному моніторингу спеціалісту з безпеки 
інформаційних систем, і продовжує вкладати значні 
людські й фінансові ресурси в ефективну й надійну 
ІТ-інфраструктуру. Ці та інші заходи є послідовними, і 
викликані бажанням керівництва постійно відповідати 
на кожний конкретний ризик ефективними діями 
з його зменшення і контролю, що сприяє розбудові 
банка на ґрунті свідомості щодо ризиків, яка балансує 
ризики і прибутки. Тому невипадково ПроКредит Банк 
став першою фінансовою установою в Україні, яка 
отримала від Fitch Ratings національний кредитний 
рейтинг на рівні “ААА(ukr)”.      
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Мережа відділеньМережа відділень

2006 рік став одним із найпродуктивніших років 
в історії ПроКредит Банку щодо розвитку мережі 
відділень. Заради посилення доступу до нашої 
цільової групи, банк зміцнив свою присутність у 
містах, де він уже певний час працює, і також вийшов 
на декілька цілком нових ринків у регіонах, які до 
цього часу не обслуговувались. Загалом, банк відкрив 
11 нових відділень у містах, де вже функціонує хоча 
б одне відділення, і ще 9 відділень у містах, де ми не 
були присутні раніше. Поширення було рівномірно 
розподілено між західною, східною та південною 
частинами країни. Тільки в Криму ПроКредит Банк 
відкрив відділення в трьох містах – Севастополі, 
Сімферополі та Ялті. Таким чином, станом на кінець 
року банк мав 52 відділення в 25 містах України.
 
Найвищі показники зростання кредитних операцій 
були зафіксовані в більш досвідчених відділеннях, а 
також у Криму та Кривому Розі. Відділення у великих 
містах отримують основну частку банківських 
депозитів. У відповідь на це, протягом 2006 року 
ПроКредит Банк продовжував відкривати роздрібні та 
повнофункціональні відділення, які спеціалізуються 
на ощадних продуктах, у містах із населенням більш 
ніж мільйон чоловік – Києві, Харкові, Львові та 
Донецьку. 

У розширенні своєї філіальної мережі ПроКредит 
Банк приділяє більше уваги якості ніж кількості, 
тому значні кошти вкладаються в розвиток 
персоналу, будівлі та технології. Усі відділення 
відповідають стандартам корпоративного дизайну, 
які застосовуються в установах групи по всьому 
світу. ПроКредит відділення легко впізнати як по 
зовнішньому, так і по внутрішньому вигляду – вони 
є втіленням відкритості, інновацій та прозорості. 
Але основне завдання полягає в тому, щоб усі нові 
відділення ПроКредит Банку поділяли не тільки 
єдиний корпоративний дизайн, але, що найважливіше 
– унікальну корпоративну культуру нашої установи. 

У 2007 році ми плануємо продовжувати стале 
розгалуження нашої філіальної мережі, відкриваючі, 
зокрема, додаткові відділення в тих містах, де 
кредитний портфель банку перевищує 10 млн. 
доларів США, це – Полтава, Біла Церква та Суми. Для 
того щоб задовольнити зростаючий попит, ПроКредит 
Банк планує мати 65 функціонуючих  відділень до 
кінця 2007 року. 
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Наша бізнес-концепція “банку-сусіда” передбачає 
банківську діяльність, яка орієнтована на людей та 
ґрунтується на цінностях, і це має безумовний вплив 
на наше бачення організації та розвитку персоналу. 
Як “надійні” сусіди, ми хочемо бути ближче до наших 
клієнтів та співробітників. 

Для того щоб дійсно бути поруч із нашими клієнтами 
та співробітниками, ми маємо значною мірою 
делегувати повноваження щодо розвитку бізнесу 
та персоналу нашому менеджменту в регіонах. 
До того як стати керівниками відділень, наші 
співробітники зазвичай не один рік пропрацювали 
в банку на різноманітних посадах, і своєю працею 
довели професійну спроможність бути ПроКредит 
менеджерами. Тому ми впевнені в тому, що можемо 
довірити їм набір нових співробітників, які будуть у 
нашому банку на своєму місці. 

Зазвичай, ми набираємо новий персонал для своїх 
відділень у тих містах, де їх розташовано. У процесі 
відбору ми приділяємо особливу увагу навичкам 
міжособистісного спілкування та чесності наших 
потенційних працівників. Після проведення низки 
співбесід із керівним персоналом відділення та 
складання певних тестів приймається спільне 
рішення. 

ПроКредит Банк прагне приймати на роботу 
випускників університетів та молодих фахівців, 
які бажають працювати в чесному та відкритому 
середовищі, готові навчатися в процесі роботи й 
умотивовані дотримуватись високих стандартів 
професійного, орієнтованого на клієнта 
обслуговування. У відповідь, банк забезпечує 
інтенсивне навчання на робочому місці й програму 
інтенсивного розвитку у своєму навчальному центрі, 
яка передбачає професійну та технічну підготовку, а 
також проведення семінарів. 

Інтеграція співробітника починається з його першого 
дня на новому робочому місці. Безпосередні 
керівники ретельно розглядають кодекс поведінки 
та корпоративні цінності банку з кожним із нових 
співробітників. Усі нові працівники беруть участь у 
вступному семінарі для новачків – дводенному курсі, 
який присвячено таким темам, як група ПроКредит, 
мікрофінансування, корпоративні цінності групи та 
концепція “банк-сусід”. Вони знайомляться з вищим 
керівництвом банку та функціями всіх відділів 
головного офісу, а також беруть участь у дискусіях 
та семінарах із різних тем. 

Банківська навчальна програма поділена на три 
рівні: базовий, підвищений та спеціалізований. 
Кожний член нашої команди бере в ній участь 

Організація, персонал та розвиток персоналу 
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Організація, персонал та розвиток персоналу 

впродовж трьох років. Загалом у 2006 році 1 540 
працівників взяли участь у 90 навчальних заходах, 
які проходили протягом 337 навчальних днів. 

На додаток до семінарів ми надаємо нашим 
співробітникам можливість зустрічатися зі своїми 
колегами для обговорення різноманітних питань. 
Під час роботи над малими та великими проектами 
ми надаємо нашому персоналу можливість дізнатися 
про нове в іншому оточенні та познайомитися з 
новими людьми. Така співпраця має місце не тільки 
в масштабах країни, але також і на рівні всієї групи 
ПроКредит. Ми вважаємо, що через сприяння таким 
обмінам, як банк, так і вся група одержує чималу 
користь від величезного практичного досвіду 
наших співробітників, котрі у свою чергу мають 
зиск від спільного навчання в багатокультурному 
середовищі. 

Як установа, що постійно розвивається, ПроКредит 
Банк завжди надає великого значення розвитку 
персоналу на місцях. У 2006 році на всі керівні посади 
середньої   ланки,   які   утворювались    завдяки   відкриттю 

нових відділень, були призначені співробітники, яких 
було обрано всередині банку. З метою підтримки 
інтенсивного розвитку внутрішнього персоналу в 
2005 році була розроблена мережева програма для 
середнього менеджменту, яка складається із трьох 
рівнів. У 2006 році відкрила свої двері ПроКредит 
Академія, що розташована в місті Фюрт, Німеччина. 
В Академії середній менеджмент з усіх ПроКредит 
банків, що має високий потенціал, бере участь у 
трирічній лідерській програмі, яка складається з 
лекцій, групових дискусій та презентацій із різних 
тем, що не обмежуються виключно банківською 
діяльністю та економікою. Велика увага приділяється 
підсиленню рівня знань учасників про глобальну 
ПроКредит мережу та її корпоративні цінності. 

Регіональна Академія в місті Скоп’є, Македонія, 
розпочне на початку 2007 року свою роботу із 
другого рівня навчання середнього менеджменту, 
у якому візьмуть участь чимало представників 
середнього менеджменту з усіх десяти ПроКредит 
банків Східної Європи. З 2006 року Регіональна 
Академія в Нікарагуа надає можливість навчатися 
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менеджерам середньої ланки ПроКредит банків 
Латинської Америки, а Регіональна Академія в 
Гані продовжить у 2007 році цю справу та буде 
навчальним центром для банків групи ПроКредит 
на африканському континенті. Починаючи з 2006 
року, представники середнього менеджменту 
мають можливість вивчати англійську мову в Гані. 
Ця програма поєднує вивчення англійської мови в 
англомовній країні з навчанням на робочому місці в 
місцевій установі групи ПроКредит. 

З метою підсилення серед наших співробітників 
розуміння важливості соціальної відповідальності та 
толерантності як однієї з найбільших корпоративних 
цінностей, у 2006 році було організовано багато 

соціально орієнтованих заходів. У рамках концепції 
“банк-сусід” наші співробітники в регіонах 
допомагали піднімати рівень соціального розуміння 
та показували важливість активної участі в житті 
місцевих громад – фарбували у вільний час гральні 
майданчики або лави в парках у своїй місцевості. 
Цьогорічні Різдвяні свята також були присвячені 
підвищенню рівня обізнаності про такі цінності, як 
“родина”, “допомога іншим” та “спільна робота в 
команді”. Персонал в усіх регіонах організовував 
різдвяні ярмарки для себе та своїх родин, надаючи 
можливість своїм рідним та дітям на власні очі 
побачити де працюють їхні чоловіки, жінки або 
батьки. Для дітей були організовані різні розваги, 
частування та творчі заходи.
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Частиною загальної місії групи ПроКредит є 
встановлення стандартів у тих фінансових секторах, 
де ми працюємо. Ми хочемо робити свій внесок, що 
вирізняється не тільки в розрізі цільових груп, які 
ми обслуговуємо і якості фінансових послуг, які ми 
надаємо, але й у етиці бізнесу. У цьому розумінні, 
ключове значення мають наші корпоративні 
цінності. Ми встановили шість основних принципів, 
якими керуються установи групи ПроКредит  у своїй 
діяльності:

• Прозорість: ми дотримуємося принципу надання 
прозорої інформації як нашим клієнтам, так 
і громадськості та нашим співробітникам; ми 
відверті та відкриті у своїй діяльності .

• Культура відкритого спілкування: ми відкриті, 
чесні й конструктивні в нашому спілкуванні 
один з одним; ми професійно вирішуємо робочі 
конфлікти завдяки тому, що разом працюємо над 
пошуком рішення.

• Соціальна відповідальність і толерантність: ми 
надаємо клієнтам слушні поради; оцінюємо їхнє 
економічне й фінансове становище, потенціал 
та можливості, і втілюємо все це у відповідні 
“продукти”; ми з повагою ставимося до всіх 
клієнтів і співробітників, незалежно від їхньої 
раси, кольору шкіри, мовної приналежності, 
політичних або релігійних переконань, 
національного походження або культурних 
традицій. 

• Орієнтованість на надання послуг: кожного 
клієнта ми обслуговуємо в дружній, компетентній 
та ввічливій манері. Наші співробітники надають 
усім клієнтам послуги відмінної якості, незалежно 
від їхнього походження або розмірів бізнесу.

• Високі професійні стандарти:  кожен співробітник 
несе відповідальність за якість своєї роботи й 
намагається зробити її ще кращою.

• Високий рівень особистої відданості: крокує пліч-
о-пліч з особистою щирістю й чесністю – рисами, 
які вимагаються від кожного співробітника у всіх 
установах мережі ПроКредит. 

У цих корпоративних цінностях групи ПроКредит 
втілена основа нашої корпоративної культури. Ми 
обговорюємо й застосовуємо їх у нашій щоденній 
діяльності. Більш того, вони знайшли своє 

відображення в кодексі поведінки, який перетворює 
стандарти ділової етики групи ПроКредит на 
практичні керівні принципи для всіх співробітників 
її установ. Прагнучи переконатися, що наш персонал 
повністю розуміє всі зазначені принципи, протягом 
року ми провели ряд учбових занять, на яких були 
представлені тематичні дослідження та обговорені 
“сірі зони”. Ми будемо не тільки продовжувати 
проведення таких семінарів, а й робитимемо це 
значно частіше протягом найближчих років. 

Ще один аспект забезпечення дотримання найвищих 
стандартів ділової етики полягає в послідовному 
застосуванні найдосконаліших міжнародних правил 
і процедур, націлених на захист наших установ від 
використання в якості механізму для відмивання 
грошей та іншої протизаконної діяльності, такої 
як фінансування тероризму. У зв’язку із цим дуже 
важливим є принцип “знай свого клієнта”, а також 
надання обґрунтованої звітності й дотримання 
чинного законодавства. 

Також ми встановлюємо стандарти в тому, що 
стосується впливу наших кредитних операцій на 
навколишнє середовище. ПроКредит Банк впровадив 
систему заходів охорони навколишнього середовища, 
яка передбачає постійну оцінку відповідності 
кредитного портфеля екологічним 
критеріям, всебічний аналіз усіх видів 
економічної діяльності, що можуть 
становити потенційну загрозу для 
навколишнього середовища, а 
також відмову в розгляді заявок 
на отримання кредиту тим 
підприємствам, які займаються 
екологічно небезпечними видами 
діяльності, що їх визначено 
в нашому переліку винятків. 
Завдяки тому що ПроКредит Банк 
приділяє увагу питанням охорони 
навколишнього середовища в 
процесі затвердження кредитів, 
він піднімає рівень екологічної 
свідомості серед своїх клієнтів. 
Дотримання стандартів етики бізнесу, безумовно, 
також є основним критерієм під час розгляду заявок 
на отримання кредиту. ПроКредит Банк не надає 
кредитів підприємствам або приватним особам, 
якщо існує підозра в тому, що вони використовують 
небезпечні, або морально неприйнятні форми праці, 
особливо дитячої.

Етика бізнесу та екологічні стандарти
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Наші клієнти

Ніна та Сергій Алексієнко вирощують квіти вже 
майже 30 років. Хоча за освітою Ніна – фінансист, 
а Сергій – хімік, це основне джерело сімейного 
прибутку останні вісім років. Вони працьовиті, 
енергійні та впевнені люди.

“Гроші, звичайно, важливі, але це не основна 
причина чому ми цим займаємося. Зі звичайного 

хобі наше квіткарство перетворилося на 
пристрасть”, – 

каже Ніна. Цю віддану турботу можна побачити в 
усьому, що вони роблять.

Завдяки довготривалим партнерським стосункам 
із ПроКредит Банком, Ніна та Сергій провели 
реконструкцію своїх теплиць, оздобили їх системою 
опалення та удобрили ґрунт. Ніна впевнилася, 
що підхід ПроКредит Банку до банківської справи 
повністю відрізняється від банків, у яких вона 
раніше обслуговувалась. Саме новий підхід, а 
також дружність та професіоналізм співробітників 
ПроКредит Банку переконали її змінити банк та 
взяти свій перший кредит у ПроКредит Банку. Вона 
оформила три кредити в ПроКредит Банку, останній 
– на покращення житлових умов.

Першою квіткою, що вони стали вирощувати на 
продаж, була калла. Ніна та Сергій були одними 
з перших в Україні, хто почав вирощувати лілію, 
а саме досягати її цвітіння у несезон, наприклад, 
взимку. Однак їхніми улюбленцями залишаються 
троянди та тюльпани.

“У кожної квітки – свій характер.  Троянда 
– примхливе створіння”, – 

каже Ніна про своїх “улюбленців”. Не кожен може 
просто підійти до троянд не поранившись, не кажучи 
вже про те, щоб успішно їх вирощувати! Якось Ніна 
та Сергій поїхали на тиждень до Криму і попросили 
своїх сусідів поливати квіти. По поверненні вони 
були шоковані, побачивши знесилені та зів’ялі 
квіти, замість квітучих та гарних, якими вони їх 
залишали.         

Навчившись на цьому гіркому досвіді, вони 
намагаються не залишати квіти надовго та 
ретельно планують свій графік. Рецепт їхнього 
успіху дуже простий: насолоджуйтеся своєю 
працею, підтримуйте тих, кого любите, наполегливо 
працюйте та робіть свою справу якнайкраще.

Звичайно, іноді і в них виникають труднощі. 

“Наш бізнес, здається, існує всупереч усім 
перепонам. Треба бути дуже уважним, бо ризик 
великий і не можна сподіватися, що допомога 

прийде незрозуміло звідки”, – 

каже Ніна. Квітковий бізнес наче барометр 
економічної ситуації в Україні. Чим вона стабільніша, 
тим впевненіші українці й тим більше в них бажання 
купувати квіти.

Заручившись підтримкою ПроКредит Банку, Ніна 
та Сергій оптимістично налаштовані щодо свого 
майбутнього.

Ніна та Сергій
Алексієнко – 
вирощування 
квітів
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У 1991 році  Наталя Коврова зіткнулася із проблемою, 
якої, у ті часи, зазнали багато українських фахівців, 
які залишились осторонь і не знали, що робити 
далі. Маріупольська кондитерська фабрика, на 
якій вона проробила кондитером багато років, 
закрилася. Наталя Петрівна змушена була шукати 
нового заробітку, щоб утримувати свою родину.  
Як і багато інших, вона пішла працювати на ринок 
реалізатором.

Чотири роки тому Наталя Петрівна відкрила 
свою першу власну точку на Центральному ринку 
Маріуполя. Спочатку вона продавала білизну, але 
потім перейшла на продаж іграшок.

“Коли я їздила до Польщі по товар, то побачила 
скільки уваги приділяють там дитячим товарам. 
Я сентиментальна жінка, тому подумала, що було 

б дуже добре запропонувати українським дітям 
хоча б частину з тих різноманітних речей, які я 

бачила в Польщі”.

Сказано – зроблено. Уже через два роки Наталя 
відкрила чотири торгові точки на  центральному 
ринку. Зазвичай відкриття нових точок ускладнює 
управління власним бізнесом.  Треба приділяти 
більше уваги роботі реалізаторів, контролювати 
прибутковість кожної точки, закуповувати більше 
товару. Тому Наталя переконала свого сина Сергія, 
його дружину та дружину свого молодшого сина 
Петра приєднатися до справи. Цього ж року вона 
звернулася до банку по першу позику.

Багато приватних підприємців позичають гроші 
у друзів або родичів лише тому, що недостатньо 
знайомі з банківською системою. Але після того, як 

кредитний експерт ПроКредит Банку пояснив умови 
та докладно відповів на всі Наталині запитання, 
вона вирішила взяти позику.

“ Коли я зрозуміла, що можу отримати кредит,
в мене з’явилися нові плани та надії”.

У 2005 році Наталя Петрівна змогла реалізувати 
свою мрію – на додаток до шести точок на ринку 
вона відкрила магазин дитячих речей. Вона не 
боїться конкуренції в цьому сегменті ринку.

“Якщо любиш свою справу, то ти найкращий”, –

каже вона. Наталя Петрівна настільки віддана своїй 
справі, що присвячує їй майже увесь свій вільний 
час. Вона знає, що родина підтримає її зусилля, 
а вона, у свою чергу, зробить усе можливе, щоб 
подбати про своїх синів та двох онуків.

Пані Коврова з оптимізмом дивиться на майбутні 
перспективи свого сегменту ринку. “Попит на 
дитячі товари такий великий, що пропозиція ледь за 
ним встигає.” Зараз вона планує відкрити ще одну 
крамницю дитячого одягу, площею в 350 квадратних 
метрів.

На момент написання цієї історії, Наталя Коврова 
була у відділенні ПроКредит Банку в Маріуполі і 
отримувала свою чергову, одинадцяту позику в 
банку.  У 2003 році вона прийшла до банку, не маючи 
чіткого уявлення про банківський кредит.  Тепер 
вона на власному досвіді переконалася, наскільки 
адекватне та відповідальне кредитування може 
допомогти розвитку бізнесу. “Стабільне джерело 
фінансування бізнесу – це можливість швидше 
досягти своїх цілей”.

Наталя Коврова – 
торгівля товарами
для дітей 
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Семен та Олександр 
Покраси – виробництво 
точних приладів

Семен та Олександр Покрас є постійними клієнтами 
ПроКредит Банку вже досить довго. По закінченні 
Новосибірського електротехнічного університету, 
їх направили для здобуття післядипломної освіти до 
Інституту електродинаміки Національної Академії 
Наук України в Києві. Після захисту дисертацій, вони 
вирішили продовжити незалежну кар’єру в науці 
з метою “допомогти Україні стати стабільною та 
цивілізованою країною”. Таким чином, у 1992 році 
брати Покрас заснували компанію СЕМПАЛ, у якій 
разом із групою наукових співробітників розробили 
й виготовили перші точні ультразвукові лічильники 
води та опалення.

“Усім були необхідні наші товари, але спочатку 
про них ніхто не знав”,  – 

згадує Олександр. Тому в 1996 році вони розгорнули 
рекламну кампанію, завдяки чому отримали 
величезну кількість замовлень. Аби виконати всі 
замовлення, компанії терміново знадобилось 
виробниче встаткування з жорстким контролем 
якості на кожному рівні виробництва. Тому в 2000 
році компанія СЕМПАЛ придбала та повністю 
обладнала завод у Черкасах, який сьогодні постачає 
всі необхідні металеві компоненти.

Їхній бізнес залежить від пори року, тому, щоб 
створити запас товарів провідних міжнародних 
виробників, таких як Analog Device, NEC, Texas Instru-
ments та Philips, а також надати заводу всі необхідні 
дорогі матеріали (титан та нержавіючу сталь) вони 
звернулися до ПроКредит Банку по кредит. Це було в 
2002 році. Відтоді брати отримали шість стандартних 
бізнес кредитів, 14 овердрафтів та один кредит 
“ПроРемонт”.  Завдяки цим плідним, довготривалим 
стосункам, банк відкрив для них кредитну лінію, за 
допомогою якої компанії простіше вести справи 
через ПроКредит Банк.
   

Сьогодні СЕМПАЛ –  найбільший український 
виробник точних ультразвукових лічильників води 
та опалення, який займає 33% українського ринку. 
Якість, надійність та зручність у користуванні 
забезпечили продукції компанії СЕМПАЛ широке 
визнання в Україні, Білорусії, Казахстані, Молдові, 
Росії та Узбекистані. Клієнтами компанії є 
Секретаріат Президента, Верховна Рада України, 
Національний Банк України, Кабінет Міністрів 
України, Київський Метрополітен, а також тисячі 
житлових будинків, шкіл та лікарень.

Установлення лічильника з опалення – один із 
найефективніших методів зниження ціни на 
опалення, економія становить від 15% до 40%. Це 
особливо важливо в середовищі, де ціни на газ та 
електрику постійно зростають. Враховуючі, що 
завдяки точним ультразвуковим лічильникам води 
та опалення, виготовленим компанією СЕМПАЛ, 
можна заощадити десятки, а іноді й сотні тисяч 
гривень, вони окупаються за один опалювальний 
сезон.

Широке застосування  сучасних домашніх  лічильників 
призведе до ощадливого використання дорогої 
енергії, зменшення використання природного газу 
та підвищення енергетичного самозабезпечення 
України, країни “із визначним потенціалом”, яку,    
на думку братів Покрас, “ви не хочете залишати”.

Семен та Олександр не хочуть залежати від 
державного фінансування. Натомість, вони 
розраховують на власні можливості та партнерство 
із ПроКредит Банком. Зараз вони планують виходити 
на нові ринки та з нетерпінням чекають, коли і там 
покажуть свою відмінність.
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Формально, для відкриття депозитного рахунку 
клієнту треба принести в банк лише паспорт та 
ідентифікаційний код.  20 хвилин – і гроші на 
депозиті.  Але щоб зважитись на таку нескладну, 
по суті, формальність, багато українців вирішують 
та зважують місяцями.  Причина такої поведінки 
полягає в тому, що свої гроші в фінансових    
установах вони втрачали вже не раз.  Спочатку 
“Ощадбанк” Радянського Союзу, із зникненням такої 
країни, не повернув гроші вкладникам.  Тоді початок 
та середина 90-х охарактеризувались появою та 
крахом фінансових “пірамід”.  На додаток до цього, 
трохи згодом банк “Україна” – один з найбільших 
банків країни – став неспроможним відповідати за 
своїми зобов’язаннями перед вкладниками.
   
У 1995-1996 роках Анатолий Кириченко вклав усі 
“кровні” заощадження у фінансову піраміду.  Як і 
більшість людей в країні – прогорів.

“З того часу я зарікся
будь-куди свої гроші віддавати,

та й не так вже багато їх залишилось” . 

Але заощаджувати Анатолій Петрович не перестав.  
Вже 8 років він займається продажем газет на 
ринку, і від щоденної виручки завжди намагався 
відкладати якусь частинку “про всяк випадок”.  
Правда, відкладати гроші вдома не завжди виходить 
– більша частина обов’язково розходиться.

Два роки тому Анатолій Петрович їхав тролейбусом 
з ринку додому, і його увагу привернув рух людей 
перед приміщенням банку.  Він підійшов дізнатись, 
що відбувається.  Як виявилось – це був один 
із заходів, приурочених до відкриття першого 
відділення ПроКредит Банку в Запоріжжі.  Анатолій 
Петрович поспілкувався зі співробітниками банку, 

отримав детальну консультацію, але поспішати не 
став – попередній досвід навчив його не довіряти 
фінансовим установам.

Разом з тим, його не залишала думка про 
банківський вклад.

“Вікладати гроші вдома – неможливо,
все одно витратиш.

А з банку вже ніби забрати не можна” , -  

посміхаючись каже Анатолій Петрович. Він 
порадився з друзями, вони сказали, що ПроКредит 
Банк – це іноземний банк, а отже – надійний.  Через 
деякий час Анатолій все ж таки наважився довірити 
заощадження фінансовій установі й повернувся до 
відділення ПроКредит Банку, де йому сподобалися 
щирість та привітність працівників.

Зараз Анатолій Кириченко має ощадну програму та 
депозит з поповненням.  На одному він накопичує на 
автомобіль, на іншому – «на старість».  Свої рахунки 
він поповнює невеличкими сумами майже двічі на 
тиждень, іноді трапляються тижні, коли він щодня 
приходить до відділення.

“Я іду з ринку і захожу в банк.
Банк поруч, мені і зручно, і спокійно”. 

В планах у Анатолія Петровича – здійснити свою 
мрію та накопичити на автомобіль.

“Продавати пресу зараз дуже складно,
видання дорожчають,

 доводиться підходити до процесу продажу 
творчо, завойовувати клієнтів.
Але свою справу я люблю, і вірю,

що все буде добре” .       

Анатолій Кириченко –
ощадна програма
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Фінансова звітність

Фінансова звітність та аудиторський звіт
31 грудня 2006

¯
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Баланс
31 грудня 2006 

Примітки, подані на стор. 44-64, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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  У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) Прим. 2006 рік 2005 рік 

 Процентні доходи  19 49 772 28 705
 Процентні витрати  19 (19 723) (10 554)
 Чисті процентні доходи   30 049 18 151

 Резерв на знецінення кредитів клієнтам та
 заборгованості інших банків 8,9 (3 915) (2 551)
 Чисті процентні доходи після вирахування резерву на знецінення кредитів   26 134 15 600

   
 Доходи від виплат та комісійних  20 5 682 3 886
 Витрати на виплати та комісійні  20 (690) (457)
 Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою  773 922
 Збитки мінус прибутки від переоцінки іноземної валюти  (119) (235)
 Резерв на покриття збитків за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням 16 (46) (10)
 Інші операційні доходи    135 317
 Адміністративні та інші операційні витрати  21 (25 268) (15 490)
 Прибуток до оподаткування   6 601 4 533

 Витрати з податку на прибуток  22 (1 992) (1 316)
 Прибуток за рік  4 609 3 217

Примітки, подані на стор. 44-64, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності

Звіт про фінансові результати 
За рік, що закінчився 31 грудня 2006 року
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Звіт про зміни капіталу
За рік, що закінчився 31 грудня 2006 року

   Прим. Акціонерний Емісійний Нерозподілений Всього 

        капітал дохід прибуток капіталу 

 Залишок на 1 січня 2005 р.  14 137 147 2 449 16 733

    
 Курсові різниці  714 7 188 909
 Чистий дохід, визнаний безпосередньо у складі капіталу  714 7 188 909
 Прибуток за рік  – – 3 217 3 217
 Всього визнаного доходу за 2005 рік  714 7 3 405 4 126
 Залишок на 31 грудня 2005 р.  14 851 154 5 854 20 859

 Прибуток за рік  – – 4 609 4 609
 Всього визнаного доходу за 2006 рік  – – 4 609 4 609
 Емісія акцій   4,18 14 851 – – 14 851
 Залишок на 31 грудня 2006 р.  29 702 154 10 463 40 318

     

Примітки, подані на стор. 44-64, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності

У тисячах доларів США (долар США

 є валютою подання, Примітка 3)
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Звіт про рух грошових коштів 
За рік, що закінчився 31 грудня 2006 року

 У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3) Прим. 2006 рік 2005 рік 
 Грошові потоки від операційної діяльності    

 Проценти отримані   50 022 28 000
 Проценти сплачені   (17 393) (8 465)
 Виплати та комісійні отримані   5 682 3 886
 Виплати та комісійні сплачені   (690) (457)
 Дохід, отриманий від торгових операцій з іноземною валютою  773 922
 Інший операційний дохід отриманий   135 317
 Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені   (10 897) (6 793)
 Адміністративні та інші операційні витрати сплачені   (11 106) (6 764)
 Податок на прибуток сплачений   (2 938) (1 955)
 Грошові потоки, отримані від операційної діяльності

 до змін в операційних активах та зобов’язаннях   13 588 8 691

   

 Зміни в операційних активах та зобов’язаннях    
 Чисте зменшення/(збільшення) обов’язкових резервів  1 430 (3 347)
 Чисте збільшення заборгованості інших банків  (4 496) (3 717)
 Чисте збільшення кредитів та авансів клієнтам  (126 932) (72 012)
 Чисте збільшення інших активів  (959) (446)
 Чисте зменшення заборгованості перед іншими банками  (7 851) (590)
 Чисте збільшення коштів клієнтів   72 707 44 382
 Чисте збільшення інших зобов’язань  142 167
 Чисті грошові кошти, використані в операційній діяльності  (52 371) (26 872)

   

 Грошові потоки від інвестиційної діяльності   
 Придбання інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу  (50) –
 Придбання приміщень, удосконалень орендованого майна та обладнання 10 (5 818) (2 913)
 Надходження від продажу приміщень та обладнання  2 62
 Придбання нематеріальних активів 10 (529) (174)
 Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності  (6 395) (3 025)

   

 Грошові потоки від фінансової діяльності   
 Надходження від випуску боргових цінних паперів  34 508 9 244
 Надходження від інших позикових коштів  21 360 25 217
 Погашення інших позикових коштів   (6 389) (14 238)
 Надходження від субординованого боргу 17 2 800 8 000
 Емісія простих акцій 18 14 851 –
 Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності  67 130 28 223

 Вплив зміни курсу обміну на грошові кошти та їх еквіваленти  495 (278)

   

 Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів   8 859 (1 952)

 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  16 556 18 508
   

 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 3, 7 25 415 16 556

   

 

Примітки, подані на стор. 44-64, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності
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1 Вступ

Ця фінансова звітність була підготовлена у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності за 2006 фінансовий рік  для ЗАТ 
«ПроКредит Банк» (далі – Банк).
Банк зареєстрований в Україні та є резидентом України. Банк створений 
у формі закритого акціонерного товариства, частки власників якого 
обмежені кількістю акцій, що їм належать, згідно із законодавством 
України. Банк був заснований 21 грудня 2000 року у формі закритого 
акціонерного товариства відповідно до законодавства України. Банк 
був зареєстрований Національним банком України (НБУ) 28 грудня 
2000 року. 30 вересня 2003 року назву Банку було змінено із ЗАТ 
«Мікрофінансовий банк» на ЗАТ «ПроКредит Банк». Безпосередньою 
материнською компанією і контролюючою стороною Банку є ProCredit 
Holding AG (у 2005 році – ProCredit Holding AG).

Основна діяльність.

Основним видом діяльності Банку є надання банківських послуг 
приватним підприємцям та малим і мікро підприємствам на території 
України. Банк здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії, 
виданої Національним банком України 29 січня 2001 року. 
Банк має 52 (у 2005 році – 32) відділення в Україні. 

Юридична адреса та місце здійснення діяльності.

Юридична адреса та місце здійснення діяльності Банку: 
проспект Перемоги 107-а 
м. Київ, 03115
Україна.

Валюта подання фінансової звітності.

Цю фінансову звітність подано у тисячах доларів США.
Долар США був визначений валютою подання фінансової звітності для 
зручності акціонерів Банку. Долар США є валютою, в якій керівництво 
Банку відслідковує бізнес-ризики та оцінює його роботу, а також звітує 
його акціонерам.

2 Умови, в яких працює Банк

Незважаючи на покращення економічних тенденцій у країні, в Україні, 
як і раніше, спостерігаються  деякі явища, характерні для ринкової 
економіки, що зароджується. Ці особливості включають, окрім іншого, 
наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами країни, 
обмежувальний контроль у валютній сфері та відносно високий рівень 
інфляції. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні дозволяє 
різні тлумачення та часто змінюється.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від 
ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких 
вживає уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та 
політичній сферах.
Банківський сектор України є особливо чутливим до негативних 
коливань довіри населення та економічних умов. До труднощів, 
які відчувають банки, що працюють в Україні, додаються потреба в 
подальшому розвитку законодавства з питань боротьби з відмиванням 
грошей, отриманих злочинним шляхом, банкрутства, типових 
процедур реєстрації та використання застави, а також інші недоліки 
законодавчого та фіскального характеру.
До того ж, економічні умови продовжують обмежувати обсяг діяльності 
фінансових ринків. Ринкові ціни в умовах загальної низької ліквідності 
ринку можуть не відображати вартості фінансових інструментів, 
яка мала б місце на ефективному та активному ринку при здійсненні 
численних добровільних операцій між продавцями та покупцями.

3 Основні принципи облікової політики

Основа подання інформації.

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності («МСФЗ») на основі методу обліку 
за первісною вартістю. Основні принципи облікової політики, що 
використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено 
далі. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, 
поданих у звітності, якщо не зазначено інше (див. Примітку 5).   

Основні терміни оцінки.

Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або 
амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Нижче описано ці 
методи оцінки.
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за 
допомогою якої можна врегулювати зобов’язання під час здійснення 
угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов’язаними 
сторонами, що діють на добровільних засадах. Справедлива вартість 
являє собою поточну ціну пропозиції для фінансових активів та ціну 
попиту для фінансових зобов’язань, що котируються на активному ринку. 
Стосовно активів та зобов’язань із ринковими ризиками, що взаємно 
компенсуються, Банк може використовувати середні ринкові ціни для 
визначення справедливої вартості позиції із ризиками, що взаємно 
компенсуються, та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну 
ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається 
таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього 
фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій 
біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні 
та регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах. 
Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, 
щодо яких відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, 
використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування 
грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні 
угоди, здійснені між непов’язаними сторонами, та аналіз фінансової 
інформації про об’єкти інвестування. Застосування методик оцінки 
може вимагати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У 
цій фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках, 
коли заміна будь-якого такого припущення можливим альтернативним 
варіантом може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, 
загальної суми активів чи зобов’язань. 
Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх 
еквівалентів або справедлива вартість інших ресурсів, наданих для 
придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення 
операції. Оцінка за первісною вартістю застосовується лише до інвестицій 
в інструменти капіталу, які не мають ринкових котирувань і справедлива 
вартість яких не може бути достовірно визначена. 
Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що 
безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском або вибуттям 
фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що не були 
б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення 
операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі 
працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, 
брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам 
та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при 
перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не 
включають премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат 
на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на 
зберігання.
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні 
фінансового інструмента мінус погашення основного боргу плюс 
нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке 
зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані 
проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою 
при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми 
погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. 
Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в 
тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт 
або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди 

Примітки до фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2006 року
Усі суми вказані в тисячах доларів США (долар США є валютою 
подання, Примітка 3), якщо не вказано інше. 

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 644



при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а 
включаються до балансової вартості відповідних балансових статей.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних 
доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою 
отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) 
від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка 
– це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати 
або надходження (без урахування майбутніх збитків за кредитами) 
точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового 
інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну 
до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна 
процентна ставка використовується для дисконтування грошових 
потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни 
процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають 
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного 
інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно 
від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом 
всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості 
включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами 
договору, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки 
(див. принцип облікової політики щодо обліку доходів та витрат).

Початкове визнання фінансових інструментів.

Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою 
вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за 
справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому 
визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні 
визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою 
вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні 
угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на 
ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують 
лише дані з відкритих ринків.
Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що 
передбачають поставку протягом періоду, визначеного законодавством 
або традиціями ринку (угоди “звичайної” купівлі-продажу), визнаються 
на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Банк зобов’язується 
поставити фінансовий актив. Усі інші операції із придбання або продажу 
визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості за період між 
датою прийняття зобов’язань та датою розрахунку не визнається щодо 
активів, відображених за первісною або амортизованою вартістю; 
визнається у складі прибутку або збитку щодо торгових цінних паперів, 
похідних фінансових інструментів та інших фінансових активів, які 
обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат; і 
визнається у складі капіталу щодо активів, які відносяться до категорії 
активів для подальшого продажу.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна 
конвертувати у відому суму готівки за першою вимогою і яким 
притаманний незначний ризик зміни вартості. Всі короткострокові 
розміщення коштів на міжбанківському ринку, за винятком депозитів 
“овернайт”, включено до заборгованості інших банків. Суми, що 
стосуються коштів, використання яких обмежено, виключаються з 
грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти 
обліковуються за амортизованою вартістю. 

Обов’язкові резерви.

Обов’язкові резерви обліковуються за амортизованою вартістю і 
являють собою суми обов’язкових резервних активів, що не можуть 
використовуватися для фінансування повсякденних операцій Банку 
і, відповідно, не вважаються  компонентом грошових коштів та їх 
еквівалентів для цілей складання звіту про рух грошових коштів.

Заборгованість інших банків. 
Заборгованість інших банків обліковується тоді, коли Банк надає банкам-
контрагентам грошові кошти, які підлягають погашенню на встановлену 
чи визначену дату; при цьому Банк не має наміру здійснювати торгові 
операції з дебіторською заборгованістю, що виникає. Ця дебіторська 

заборгованість не пов’язана з похідними фінансовими інструментами та 
не має ринкових котирувань. Заборгованість інших банків обліковується 
за амортизованою вартістю. 

Кредити та аванси клієнтам.

Кредити та аванси клієнтам обліковуються, коли Банк надає грошові 
кошти клієнтам з метою придбання або створення дебіторської 
заборгованості, яка не пов’язана з похідними фінансовими 
інструментами, не котирується на відкритому ринку та має бути 
погашена на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має 
наміру здійснювати торгові операції з цією дебіторською заборгованістю. 
Кредити та аванси клієнтам обліковуються за амортизованою вартістю. 

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою 

вартістю.

Збитки від знецінення визнаються у звіті про фінансові результати по 
мірі їх виникнення у результаті однієї або декількох подій («збиткових 
подій»), що відбулись після початкового визнання фінансового активу 
і чинять вплив на суму або строки оціночних грошових потоків, які 
пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових активів, якщо 
ці збитки можна достовірно оцінити. Якщо Банк визначає відсутність 
об’єктивних ознак знецінення для окремо оціненого фінансового 
активу (незалежно від його суттєвості), він відносить цей актив до 
групи фінансових активів, що мають схожі характеристики кредитного 
ризику, та здійснює їх колективну оцінку на предмет знецінення. 
Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення фінансові активи 
об’єднуються у групи на основі схожих характеристик кредитного 
ризику. Ці характеристики відносяться до визначення очікуваних 
майбутніх грошових потоків для групи таких активів та є індикаторами 
спроможності дебітора сплатити суми заборгованості відповідно до 
умов договору по активах, що оцінюються.
Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які колективно 
оцінюються на предмет знецінення, розраховуються на основі 
контрактних грошових потоків, пов’язаних з цими активами, та 
попереднього досвіду керівництва щодо прострочених сум, які 
виникають у результаті минулих збиткових подій, а також досвіду 
успішного погашення прострочених сум. Попередній досвід коригується 
з урахуванням існуючих даних, що відображають вплив поточних умов, 
які не впливали на той період, на якому базується попередній досвід 
збитків, та вилучається вплив тих умов у попередньому періоді, які не 
існують на даний момент. 
Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву у сумі, 
необхідній для зменшення балансової вартості активу до поточної 
вартості очікуваних грошових потоків (без урахування майбутніх, ще не 
понесених кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною 
процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартості 
оціночних майбутніх грошових потоків забезпеченого заставою 
фінансового активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути 
у результаті набуття кредитором права володіння майном боржника 
за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави незалежно 
від ступеня ймовірності набуття кредитором права володіння майном 
боржника.
Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу 
зменшується і це зменшення може бути об’єктивно віднесене до події, 
яка відбулась після визнання збитку від знецінення (наприклад, через 
підвищення кредитного рейтингу дебітора), то визнаний раніше збиток 
від знецінення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума 
зменшення відображається у звіті про фінансові результати.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок 
відповідного резерву збитків від знецінення після завершення всіх 
необхідних процедур для відшкодування активу та після визначення 
остаточної суми збитку. 

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу. 
Ця класифікація включає інвестиційні цінні папери, які Банк має намір 
утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для 
покриття  потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, курсу 
обміну або цін акцій. Банк здійснює відповідну класифікацію інвестиційних 
цінних паперів для подальшого продажу у момент їх придбання. 

Ф і н а н с о в а  з в і т н і с т ь 45



Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу обліковуються за 
справедливою вартістю. Процентні доходи, зароблені по боргових 
цінних паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом 
ефективної процентної ставки та відображаються у звіті про фінансові 
результати. Дивіденди по інструментах капіталу для подальшого 
продажу відображаються у звіті про фінансові результати в момент 
встановлення права Банку на одержання виплат. Усі інші елементи 
зміни справедливої вартості відображаються у складі капіталу як 
відстрочені до моменту списання інвестиції з балансу або її знецінення; 
при цьому кумулятивний прибуток або збиток виключається зі складу 
капіталу та відноситься на фінансовий результат.

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням.

Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, у 
тому числі акредитиви та фінансові гарантії. Фінансові гарантії 
– це безвідкличні гарантії здійснити платежі у випадку, якщо клієнт 
виявиться неспроможним виконати свої зобов’язання перед третіми 
сторонами. Фінансовим гарантіям притаманний той самий ризик, що 
і кредитам. Фінансові гарантії та зобов’язання надати кредит спочатку 
визнаються за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює сумі 
отриманої комісії. Ця сума амортизується лінійним методом протягом 
строку існування зобов’язання. На кожну звітну дату зобов’язання, 
пов’язані з кредитуванням, оцінюються за найбільшою з двох сум: 
(i) неамортизованого залишку відповідної суми при початковому 
визнанні, та (ii) оціночних витрат, необхідних для погашення 
зобов’язання на звітну дату. 

Припинення визнання фінансових активів.

Банк списує фінансові активи з балансу, коли (i) активи погашені або 
права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили 
свою чинність або (ii) Банк передав в основному всі ризики та вигоди, 
пов’язані з володінням активами, або (iii) Банк не передав та не залишив 
в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинив здійснювати 
контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має 
практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні 
без внесення додаткових обмежень на перепродаж.

Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання.

Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання 
обліковуються за первісною вартістю за мінусом накопиченої 
амортизації та резерву на знецінення, якщо потрібно.
Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю, за 
мінусом резерву на знецінення (за необхідності). Після завершення 
активи переводяться до складу приміщень та вдосконалень 
орендованого майна за їх балансовою вартістю. Незавершене 
будівництво не амортизується до того моменту, поки актив не буде 
придатним для використання.
Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами 
по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів 
основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого 
компоненту.
У випадку знецінення приміщень, вдосконалень орендованого майна 
та обладнання їх вартість зменшується до вартості використання 
або справедливої вартості за мінусом витрат на продаж залежно від 
того, яка з них вища. Зменшення балансової вартості відноситься на 
фінансовий результат. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-
якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в 
оцінках, що використовувались для визначення вартості використання 
активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.
Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом 
порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у 
звіті про фінансові результати. 

Амортизація.

Амортизація приміщень, вдосконалень орендованого майна та 
обладнання розраховується лінійним методом з метою рівномірного 
зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом 
строку корисного використання активу (у роках): 

 Приміщення 20 років
 Комп’ютери та обладнання  3-5 років
 Меблі та офісне обладнання     5-7 років
 Удосконалення орендованого майна протягом строку 
  оренди

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отримав би 
у теперішній момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних 
витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу 
відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці 
строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює 
нулю, якщо Банк має намір використовувати активи до кінця фізичного 
строку їх експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисного 
використання переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну 
звітну дату. 

Нематеріальні активи. 

Всі нематеріальні активи Банку мають кінцевий термін використання та 
включають переважно капіталізоване програмне забезпечення. 
Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення 
капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання та введення 
в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. Витрати, 
безпосередньо пов’язані з розробкою унікальних програмних 
продуктів, які можуть бути ідентифіковані, контролюються Банком і, 
ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що перевищують 
витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані 
витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою 
програмного забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. 
Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням (наприклад, 
його обслуговуванням), відносяться на видатки по мірі їх здійснення. 
Амортизація на капіталізоване програмне забезпечення нараховується 
лінійним методом протягом очікуваного строку його використання, який 
становить 5 років.

Оперативна оренда. 

У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди, за якою 
всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, не передаються 
орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежів включається 
до звіту про фінансові результати рівними частинами протягом строку 
оренди.

Заборгованість перед іншими банками.

Заборгованість перед іншими банками обліковується з моменту надання 
Банку грошових коштів або інших активів банками-контрагентами. 
Непохідні фінансові зобов’язання обліковуються за амортизованою 
вартістю. Якщо Банк купує власну заборгованість, вона виключається з 
балансу, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та сплаченою 
сумою відноситься на фінансовий результат від врегулювання 
заборгованості.

Кошти клієнтів.

Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання перед 
фізичними особами, державними або корпоративними клієнтами та 
обліковуються за амортизованою вартістю.  

Випущені боргові цінні папери. 

Випущені боргові цінні папери включають облігації, випущені Банком. 
Випущені боргові цінні папери обліковуються за амортизованою 
вартістю. Коли Банк викупає власні випущені боргові цінні папери, 
вони виключаються з балансу, а різниця між балансовою вартістю 
зобов’язання та виплаченою сумою включається до складу прибутку від 
урегулювання заборгованості.

Інші позикові кошти. 

Інші позикові кошти включають позики, надані міжнародними 
фінансовими установами. Інші позикові кошти обліковуються за 
амортизованою вартістю.

Похідні фінансові інструменти.

Похідні фінансові інструменти, що включають валютообмінні контракти, 
обліковуються за справедливою вартістю. 
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Всі похідні фінансові інструменти відображаються як активи, коли 
їхня справедлива вартість позитивна, і як зобов’язання, коли їхня 
справедлива вартість негативна. Зміни справедливої вартості похідних 
фінансових інструментів відносяться на фінансовий результат. Банк не 
застосовує облік хеджування.

Податки на прибуток.

У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до 
вимог законодавства України із використанням податкових ставок та 
законодавчих норм, які діяли або фактично були введені в дію станом на 
звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податкові 
платежі та відстрочене оподаткування та відображаються у звіті про 
фінансові результати, якщо тільки вони не мають бути відображені 
безпосередньо у складі капіталу у зв’язку з тим, що вони стосуються 
операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді 
безпосередньо у складі капіталу. 
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена 
податковим органам або ними відшкодована стосовно оподатковуваного 
прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Оподатковуваний 
прибуток або збиток базується на оціночних показниках, якщо 
фінансова звітність ухвалюється до моменту подання відповідних 
податкових декларацій. Інші податки, за винятком податку на прибуток, 
обліковуються у складі адміністративних та інших операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом 
балансових зобов’язань відносно перенесених податкових збитків та 
тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та 
зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 
Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений 
податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при 
початковому визнанні активу або зобов’язання у результаті операції, 
яка не є об’єднанням компаній і яка не впливає на фінансовий результат 
або оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з відстроченого 
оподаткування визначаються із використанням ставок оподаткування, 
які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і 
які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані 
тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки. 
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують 
оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються 
лише тією мірою, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного 
прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. 

Резерви зобов’язань та відрахувань. 

Резерви зобов’язань та відрахувань – це зобов’язання нефінансового 
характеру із невизначеним строком або сумою. Резерви відображаються 
у фінансовій звітності, коли Банк має теперішнє юридичне або 
конструктивне зобов’язання у результаті минулих подій і коли існує 
імовірність того, що для погашення такого зобов’язання потрібне буде 
відволікання ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього 
зобов’язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша 

кредиторська заборгованість. 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо 
контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, і обліковується за 
амортизованою вартістю.

Субординований борг.

Субординований борг – це довгострокові угоди про надання позикових 
коштів, які, у випадку невиконання Банком своїх зобов’язань, є 
вторинними по відношенню до його основних боргових зобов’язань. 
Субординований борг  обліковується за амортизованою вартістю.

Емісійний дохід. 

Емісійний дохід – це перевищення внесених у капітал сум над 
номінальною вартістю випущених акцій.

Дивіденди.

Дивіденди показуються у складі капіталу в періоді, в якому вони були 
оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати, але до ухвалення 
фінансової звітності до випуску, описуються у Примітці “Події після 

звітної дати”. Розподіл прибутку та його використання іншим чином 
відбувається на основі бухгалтерської звітності Банку, складеної за 
українськими правилами. В українському законодавстві основою 
розподілу визначено нерозподілений прибуток.

Визнання доходів та витрат.

Процентні доходи та витрати за всіма борговими інструментами 
відображаються у звіті про фінансові результати відповідно до методу 
нарахування із використанням методу ефективної процентної ставки. 
Цей метод включає до складу процентних доходів та витрат і розподіляє 
протягом всього періоду дії усі комісії, які виплачують або отримують 
сторони договору і які є невід’ємною частиною ефективної процентної 
ставки, витрати за угодою, а також усі інші премії та дисконти. 
Комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, 
включають комісійні, отримані або сплачені у зв’язку із формуванням або 
придбанням фінансового активу чи випуском фінансового зобов’язання 
(наприклад, комісійні за оцінку кредитоспроможності, оцінку чи облік 
гарантій або застави, врегулювання умов надання інструменту та обробку 
документів за угодою). Комісійні за зобов’язання із надання кредиту за 
ринковими процентними ставками, отримані Банком, є невід’ємною 
частиною ефективної процентної ставки, якщо існує імовірність того, що 
Банк укладе конкретний кредитний договір та не плануватиме реалізації 
кредиту протягом короткого періоду часу після його надання. Банк не 
відносить зобов’язання із надання кредитів до фінансових зобов’язань, що 
відображаються за справедливою вартістю через фінансовий результат.
Якщо виникають сумніви щодо можливості погашення кредитів або інших 
боргових інструментів, їх вартість зменшується до поточної вартості 
очікуваних грошових потоків, після чого процентний дохід обліковується 
на основі ефективної процентної ставки по даному інструменту, що 
використовувалась для оцінки збитку від знецінення.
Всі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, як правило, 
обліковуються за методом нарахування залежно від ступеня 
завершеності конкретної операції, що визначається як частка фактично 
наданої послуги у загальному обсязі послуг, які мають бути надані. 
Комісія за синдиковані кредити відображається як дохід, коли операцію 
синдикування завершено і Банк не залишає собі частину кредитного 
пакету, або коли Банк залишає собі частину кредитного пакету за такою 
ж ефективною процентною ставкою, що й інші учасники операції.

Перерахунок іноземної валюти.

Функціональною валютою Банку є національна валюта України – 
українська гривня. 
Банк використовує долар США у якості валюти подання фінансової 
звітності. Це означає, що статті балансу перераховуються у долари США 
за курсом обміну, чинним на кінець року (31 грудня 2006 року – 1 долар 
США = 5,0500 гривні; 31 грудня 2005 року – 1 долар США =  5,0500 гривні). 
Статті звіту про фінансові результати перераховуються за середнім 
курсом обміну за рік. Статті капіталу, за винятком чистого прибутку або 
збитку за період, який включається до складу нерозподіленого прибутку, 
перераховуються за курсом обміну, чинним на кожну звітну дату. Усі 
курсові різниці, що виникають у результаті перерахунку статей балансу 
та звіту про фінансові результати, обліковуються безпосередньо у складі 
капіталу.
Щодо конвертації гривні в інші валюти існують обмеження, а також 
система контролю. В даний час українська гривня не є вільно 
конвертованою валютою за межами України.

Взаємозалік. 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з подальшим включенням 
до балансу лише їхньої чистої суми здійснюється лише тоді, коли існує 
юридично визначене право взаємозаліку визнаних сум і є намір провести 
розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та 
розрахуватися за зобов’язаннями.

Витрати на персонал та відповідні відрахування. 

Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду 
України і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпустки та 
лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому 
році, в якому відповідні послуги надавались працівниками Банку.
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Звітність за сегментами. 

Сегмент – це компонент бізнесу Банку, який може бути виділений і який 
пов’язаний або з наданням продуктів та послуг (сегмент діяльності), 
або з наданням продуктів та послуг у конкретному економічному 
середовищі (географічний сегмент), в якому він наражається на ризики 
й одержує економічні вигоди, відмінні від ризиків і економічні вигод в 
інших сегментах. Сегменти, основна частина доходів яких походить 
від надання послуг зовнішнім клієнтам, а також доходи, фінансові 
результати й активи яких перевищують 10% від загальних показників за 
всіма сегментами, розкриваються окремо. Географічні сегменти Банку 
показані у цій фінансовій звітності окремо виходячи з фактичного місця 
діяльності контрагента, тобто з урахуванням його економічного, а не 
юридичного ризику.

Зміни у форматі фінансової звітності. 

За потреби, порівняльні дані були скориговані для приведення їх у 
відповідність змінам у форматі фінансової звітності за поточний рік. 
Подальші зміни у цій фінансовій звітності мають бути затверджені 
керівництвом Банку, яке ухвалило цю звітність до випуску.

4 Основні облікові оцінки та судження, що використовувались  

 при застосуванні облікової політики

Банк використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів 
та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності у наступному 
фінансовому році. Розрахунки та судження постійно оцінюються та 
базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, 
у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються 
обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають 
облікові оцінки, керівництво Банку також використовує професійні 
судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, 
які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у 
фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні 
коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом 
наступного фінансового року, включають:

Збитки від знецінення кредитів та авансів.

Банк регулярно аналізує свої кредитні портфелі для оцінки знецінення. 
При визначенні того, чи необхідно відображати збиток від знецінення у 
звіті про фінансові результати, Банк використовує припущення щодо того, 
чи є у наявності дані, які вказують на зменшення очікуваних майбутніх 
грошових потоків від кредитного портфелю, яке можна виміряти до 
того, як це зменшення можна зіставити з конкретним активом у цьому 
портфелі. Банк має відносно невеликий досвід операційної діяльності і 
обмежений обсяг власних статистичних даних щодо збитків від кредитів.  
Таким чином, Банк розглянув статистичний аналіз збитків від кредитів за 
період з 2000 по 2006 рік, підготовлений для 10 установ Групи ProCred-
it, що працюють у подібних умовах (у Східній Європі). Результати цього 
аналізу коригувались на основі професійних суджень керівництва у такий 
спосіб, щоб відобразити підвищений рівень ризику, пов’язаний з оцінкою 
існуючої ситуації в Україні, де кредитний портфель Банку зазнає впливу 
значних змін, що відбуваються у сфері споживчого кредитування в країні. 
Якщо очікувані затримки погашення основної суми боргу по 5% від 
загальної суми кредитів та авансів клієнтам будуть на 30 днів більше або 
менше, то резерв буде приблизно на 221 тисячу доларів США (на 31 грудня 
2005 року – на 128 тисяч доларів США) вищим або на 221 тисячу доларів 
США (на 31 грудня 2005 року – на 128 тисяч доларів США) нижчим. 

Справедлива вартість похідних інструментів.

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, щодо яких немає 
котирувань на активному ринку, визначається за допомогою методик 
оцінки. Наскільки це можливо, в цих методиках використовуються 
лише відкриті дані, проте такі фактори, як кредитний ризик (як 
власний, так і контрагента), коливання та відповідності вимагають від 
керівництва робити розрахунки. Зміни припущень щодо цих факторів 
можуть вплинути на вказану у звітності справедливу вартість. Зміна 
припущень, не підкріплених наявними ринковими даними, можливим 
альтернативним варіантом не призвела б до суттєвої зміни суми 
прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань.

Податкове законодавство.

Податкове, валютне та митне законодавство України припускає 
можливість різних тлумачень. Див. Примітку 25.

Визнання відстроченого активу з податку на прибуток.

Чистий відстрочений податковий актив являє собою суму податку 
на прибуток, яка може бути зарахована проти майбутніх податків на 
прибуток, і відображається у балансі. Відстрочені активи з податку 
на прибуток визнаються лише тією мірою, в якій існує імовірність 
використання відповідного податкового кредиту. При визначенні 
майбутніх оподатковуваних прибутків та суми податкового кредиту, 
використання якого є можливим у майбутньому, керівництво робить 
професійні судження та застосовує оцінки, виходячи з оподатковуваного 
прибутку за останні роки, а також із очікувань щодо майбутніх доходів, 
які вважаються обґрунтованими за даних обставин.

Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. 
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними 
сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти 
при початковому визнанні за справедливою вартістю. За відсутності 
активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи 
здійснювались такі операції за ринковими або неринковими ставками, 
використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є 
ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами 
та аналіз ефективної процентної ставки. 

Класифікація сум, отриманих від акціонерів.

Як описано у Примітці 18, грошові кошти, отримані від існуючих 
акціонерів Банку у сумі 14 851 тисяча доларів США як оплата за нові 
випущені акції, були показані у складі капіталу у цій фінансовій звітності 
станом на 31 грудня 2006 року. Основні фактори, враховані керівництвом 
при здійсненні професійних суджень щодо класифікації цих сум у складі 
капіталу, а не у складі зобов’язань, були такими: 

•	 угоди	 купівлі-продажу	 акцій	 передбачають	 продаж	 фіксованої	
кількості акцій Банку за фіксовану суму грошових коштів у функціональній 
валюті Банку;
•	 відповідно	до	Закону	України	«Про	банки	та	банківську	діяльність»,	
зміни у статуті Банку щодо збільшення акціонерного капіталу набувають 
чинності після їх реєстрації в НБУ, яка відбулась 30 грудня 2006 року;
•	 попри	наявність	в	угоді	про	підписку	на	акції	умов	щодо	скасування,	
які передбачають право акціонерів вимагати повернення внесених ними 
коштів, якщо процес реєстрації не буде завершено протягом 6 місяців від 
кінцевої дати, тобто від 26 червня 2006 року, акціонери повідомили Банк 
про те, що вони не мають намірів вимагати повернення вказаних сум; 
•	 якби	акціонери	Банку	висунули	вимоги	щодо	скасування	підписки	
після реєстрації акціонерного капіталу в НБУ 30 грудня 2006 року, то 
згідно з чинним законодавством України загальні збори акціонерів 
повинні були б ухвалити зменшення акціонерного капіталу. Отже, 
організація, яку представляють загальні збори акціонерів, може не 
здійснювати розрахунок та не визнавати відповідне зобов’язання до 
моменту затвердження на загальних зборах акціонерів будь-яких 
виплат, так само, як організація не повинна визнавати зобов’язання 
з виплати дивідендів до того, як вони будуть оголошені на загальних 
зборах акціонерів;
•	 як	 описано	 у	 Примітці	 29,	 процес	 реєстрації	 було	 завершено	 до	
затвердження цієї фінансової звітності до випуску. 

Якби вказана сума не була відображена у складі капіталу, а була б 
віднесена до складу зобов’язань, капітал Банку зменшився б на 14 851 
тисячу доларів США, а його зобов’язання збільшились би на таку ж суму. 
Як описано у Примітці 25, Банк повинен дотримуватись певних 
фінансових показників, які стосуються переважно інших позикових 
коштів. Недотримання цих фінансових показників може призвести 
до дострокового вилучення коштів на розсуд кредиторів. Якщо сума 
сплаченого, але не зареєстрованого акціонерного капіталу буде 
виключена з капіталу Банку, коефіцієнт достатності капіталу Банку 
становитиме 11,5% замість 16,2%. У цьому випадку Банк не зможе 
дотриматись фінансового показника щодо коефіцієнту достатності 
капіталу, який повинен утримуватись на рівні, не нижчому за 12%.  
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 5 Запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень 

Окремі нові МСФЗ набули чинності та стали обов’язковими до 
застосування Банком з 1 січня 2006 року. Нижче наведено ті нові 
або змінені стандарти та тлумачення, які застосовуються або 
застосовуватимуться у майбутньому до діяльності Банку, а також 
описано характер їх впливу на облікову політику Банку. Всі зміни в 
обліковій політиці були застосовані ретроспективно із коригуванням 
нерозподіленого прибутку станом на 1 січня 2005 року, якщо інше не 
вказано нижче.  

Тлумачення IFRIC 4 «Визначення наявності оренди у договорі» (набуває 

чинності з 1 січня 2006 року). 

Відповідно до IFRIC 4, визначення того факту, чи договір є орендою або 
має ознаки оренди, повинне базуватись на сутності цього договору. Це 
роз’яснення також вимагає оцінки того факту, чи (a) виконання договору 
залежить від використання конкретного активу або активів; та (б) в 
рамках договору передається право на використання активу. Банк 
переглянув свої контракти та дійшов висновку, що запровадження IFRIC 
4 не призведе до необхідності здійснення коригувань.

МСБО 39 (зміна) «Модель обліку за справедливою вартістю» (набуває 

чинності з 1 січня 2006 року). 

МСБО 39 (у редакції 2003 року) дозволив підприємствам безвідклично 
визначати при початковому визнанні практично будь-який фінансовий 
інструмент як такий, що оцінюється за справедливою вартістю з 
віднесенням прибутку або збитку на фінансовий результат („за 
справедливою вартістю через фінансовий результат”). Зміна „Модель 
обліку за справедливою вартістю” змінює визначення фінансових 
інструментів “за справедливою вартістю через фінансовий результат” 
та обмежує можливості віднесення фінансових інструментів до цієї 
категорії. Ця зміна не вплинула на фінансову звітність Банку, оскільки 
його облікова політика не передбачає добровільного віднесення 
фінансових інструментів до категорії, який оцінюється за справедливою 
вартістю через фінансовий результат.

МСБО 39 (зміна) «Облік хеджування грошових потоків за прогнозними 

внутрішньогруповими операціями» (набуває чинності з 1 січня 2006 року). 

Внесені зміни дозволяють обліковувати валютний ризик, притаманний 
високоймовірній майбутній внутрішньогруповій операції, як хеджований 
у фінансовій звітності за умови, що валютою такої операції є валюта, 
яка не є функціональною валютою підприємства, яке є стороною такої 
операції, і що валютний ризик впливає на прибуток або збиток. Банк 
не застосовує облік хеджування, тому ця зміна не мала впливу на його 
фінансову звітність.

МСБО 39 (зміна) «Контракти по фінансових гарантіях» (набуває чинності 

з 1 січня 2006 року).

У результаті цієї зміни Банк початково визнає надані фінансові гарантії 
за справедливою вартістю, яка зазвичай базується на сумі отриманої 
комісії. Амортизація на цю суму нараховується лінійним методом 
протягом строку дії гарантії. На кожну звітну дату фінансові гарантії 
оцінюються за найбільшою з двох сум: (i) неамортизованого залишку 
відповідної суми при початковому визнанні та (ii) оціночних витрат, 
необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату. Ця зміна не мала 
суттєвого впливу на фінансову звітність Банку.

МСБО 21 (зміна) «Чисті інвестиції у закордонну діяльність» (набуває 

чинності з 1 січня 2006 року).

Ця зміна вимагає відображати прибуток та збитки від курсових різниць 
по монетарних статтях, які є частиною інвестиції у закордонну діяльність 
(наприклад, при наданні внутрішньогрупових квазікапітальних 
кредитів), у складі консолідованого капіталу навіть у тих випадках, 
коли кредити видані у валюті, що не є функціональною валютою ні для 
кредитора, ні для позичальника. Раніше такі курсові різниці необхідно 
було відображати у консолідованому звіті про фінансові результати. 
У цій зміні також наведено розширене визначення «чистої інвестиції у 
закордонну діяльність»: тепер це поняття включає кредити сестринських 
компаній. Ця зміна не мала впливу на фінансову звітність Банку, оскільки 
Банк не має інвестицій у закордонну діяльність. 

МСБО 19 (зміна) «Виплати працівникам» (набуває чинності з 1 січня 2006 

року). 

Зміна МСБО 19 передбачає додаткову можливість повного визнання 
актуарного прибутку та збитків, що виникають у результаті виконання 
планів пенсійного забезпечення із встановленими виплатами, як 
нерозподілений прибуток у складі капіталу. Він також вимагає 
розкривати нову інформацію про плани із встановленими виплатами 
та роз’яснює процедури обліку договірної угоди між учасниками планів 
виплат працівникам, що спільно запроваджені різними роботодавцями. 
Ця зміна не мала впливу на фінансову звітність Банку, оскільки Банк не 
має планів пенсійного забезпечення із встановленими виплатами. 

6 Нові положення бухгалтерського обліку

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть 
обов’язковими для застосування Банком в облікових періодах починаючи 
з 1 січня 2007 року та пізніших періодах. Банк не застосовував ці 
стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування. 

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації» та додаткові 

зміни до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» - «Розкриття інформації 

про капітал» (набуває чинності з 1 січня 2007 року). 

МСФЗ 7 вводить нові вимоги щодо розкриття інформації для покращення 
якості інформації про фінансові інструменти. Обсяг інформації, яку 
потрібно розкривати у фінансовій звітності, значно збільшується; 
при цьому головна увага приділяється кількісним аспектам існуючих 
ризиків та методам управління цими ризиками. Ця кількісна інформація 
має містити дані про рівень ризику, на який наражається підприємство, 
на підставі внутрішньої інформації, що надається керівництву цього 
підприємства. Якісна та кількісна інформація повинна містити 
опис кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику, 
включаючи аналіз чутливості до ринкового ризику. МСФЗ 7 замінює 
МСБО 30 «Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та 
подібних фінансових установ», а також окремі вимоги МСБО 32 
«Фінансові інструменти: розкриття та подання». Зміна МСБО 1 вводить 
розкриття інформації про рівень капіталу підприємства та яким чином 
підприємство управляє капіталом. Банк оцінив вплив МСФЗ 7 та зміни 
МСБО 1 і дійшов висновку, що основним додатковим аспектом розкриття 
інформації буде аналіз чутливості до ринкових та кредитних ризиків, а 
також розкриття інформації про капітал у відповідності до вимог МСБО 
1. Банк почне застосовувати МСФЗ 7 та зміни МСБО 1 до річних періодів, 
які починаються з 1 січня 2007 року.

МСФЗ 8 «Операційні сегменти» (застосовується до річних періодів, які 

починаються з 1 січня 2009 року або після цієї дати). 

МСФЗ 8 визначає, яким чином підприємство повинне надавати 
інформацію про свої операційні сегменти. Цей стандарт вимагає від 
підприємств надавати фінансову та описову інформацію про сегменти, 
в яких воно здійснює свою діяльність. МСФЗ 8 замінює МСБО 14 та 
приводить звітність за сегментами у відповідність до вимог стандарту 
обліку США SFAS 131 «Розкриття інформації про сегменти підприємства 
та відповідна інформація». Наразі керівництво Банку оцінює вплив цього 
нового МСФЗ на розкриття інформації про операційні сегменти у його 
фінансовій звітності, включаючи проміжну фінансову звітність.

Інші нові стандарти та тлумачення. 

Банк не застосовував наступні нові стандарти або тлумачення до початку 
їх обов’язкового застосування:
•	 Тлумачення	 IFRIC	 7	 «Застосування	 трансформаційного	 підходу	
у відповідності до МСБО 29» (застосовується до річних періодів, які 
починаються з 1 березня 2006 року або після цієї дати, тобто з 1 січня 
2007 року); 
•	 Тлумачення	 IFRIC	8	«Сфера	застосування	МСФЗ	2»	 (застосовується	
до річних періодів, які починаються з 1 травня 2006 року або після цієї 
дати, тобто з 1 січня 2007 року);
•	 Тлумачення	IFRIC	9	«Переоцінка	вбудованих	похідних	інструментів»	
(застосовується до річних періодів, які починаються з 1 червня 2006 
року або після цієї дати);
•	 Тлумачення	IFRIC	10	«Проміжна	фінансова	звітність	та	знецінення»	
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(застосовується до річних періодів, які починаються з 1 листопада 2006 
року або після цієї дати);
•	 Тлумачення	 IFRIC	 11	 «МСФЗ	 2	 –	 Операції	 з	 акціями	 групи	 або	
власними викупленими акціями» (застосовується до річних періодів, 
які починаються з 1 березня 2007 року або після цієї дати); 
•	 Тлумачення	 IFRIC	 12	 «Договори	 про	 концесію	 послуг»	
(застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2008 року 
або після цієї дати). 

Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових 
стандартів та тлумачень на фінансову звітність Банку.
 
7 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв

   2006 рік 2005 рік

 Грошові кошти у касі  9 551 5 893
 Залишок на рахунку в НБУ
 (крім обов’язкових резервних депозитів) 4 079 5 648
 Обов’язковий резерв у НБУ 4 650 6 080
 Кореспондентські рахунки та депозити
 «овернайт» в інших банках:
 – Україна 1 336 1 311
 – Інші країни  10 449 3 704
 Всього грошових коштів та їх еквівалентів

 та обов’язкового резерву 30 065 22 636

Станом на 31 грудня 2006 року обов’язковий резерв розраховувався 
як проста середня протягом місяця (у 2005 році – протягом місяця) і 
повинен утримуватися на рівні від 0,5 до 5 процентів (у 2005 році – від 
6 до 8 процентів) від певних зобов’язань Банку. Відповідно, сума цього 
залишку може змінюватися з дня на день. Залишок обов’язкового 
резерву за грудень 2006 року становив 4 650 тисяч доларів США (у 2005 
році – 6 080 тисяч доларів США). Активи, які Банк може зараховувати 
для покриття обов’язкових резервів, включать залишок на рахунку 
в НБУ (у 2005 році – залишок на рахунку в НБУ). По обов’язкових 
резервах проценти не нараховуються.
Станом на 31 грудня 2006 року, відповідно до вимог НБУ, Банк повинен 
був утримувати залишок на рахунку в НБУ на рівні не менше 100% від 
суми обов’язкового резерву за попередній місяць (на 31 грудня 2005 
року – не менше 90% від суми обов’язкового резерву за попередній 
місяць). До Банку не будуть застосовані санкції, якщо він не виконає ці 
вимоги менше, ніж 30 разів за 3-місячний строк.  
Оскільки відповідні ліквідні активи не можуть використовуватися для 
фінансування повсякденної діяльності Банку, для цілей складання звіту 
про рух грошових коштів суму обов’язкового резерву було виключено 
з грошових коштів та їх еквівалентів. Станом на 31 грудня 2006 року 
грошові кошти Банку та їх еквіваленти для цілей складання звіту про 
рух грошових коштів становили 25 415 тисяч доларів США (на 31 грудня 
2005 року – 16 556 тисяч доларів США).
Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкового резерву за 
географічною ознакою, валютами та процентними ставками поданий 
у Примітці 24. Інформація про залишки по операціях з пов’язаними 
сторонами наведена у Примітці 28.

8 Заборгованість інших банків

  2006 рік 2005 рік

 Короткострокові розміщення коштів
 в інших банках 13 770 8 510
 Мінус: резерв на знецінення
 заборгованості інших банків (161) (23)
 Всього заборгованості інших банків 13 609 8 487
 
У резерві на знецінення заборгованості інших банків відбулися такі 
зміни:

  2006 рік 2005 рік

 Резерв на знецінення заборгованості 

 інших банків на 1 січня 23 50

 Збільшення/(зменшення) резерву на знецінення 
 заборгованості інших банків протягом року 138 (31)
 Вплив перерахунку у валюту подання  – 4
 Резерв на знецінення заборгованості 

 інших банків на 31 грудня 161 23

Станом на 31 грудня 2006 року розрахункова справедлива вартість 
заборгованості інших банків становить 13 609 тисяч доларів США (на 31 
грудня 2005 року – 8 487 тисяч доларів США). Див. Примітку 27.
Аналіз заборгованості інших банків за географічною ознакою, валютами, 
строками погашення та процентними ставками поданий у Примітці 24. 
 
9 Кредити та аванси клієнтам

  2006 рік 2005 рік

 Поточні кредити  297 503 171 663
 Прострочені кредити 1 304 784
 Мінус: резерв на знецінення кредитів  (8 015) (4 971)
 Всього кредитів та авансів клієнтам 290 792 167 476

 
Прострочені кредити включають заборгованість за кредитами зі 
строком погашення до 31 грудня 2006 року та черговими платежами за 
кредитами, які не були сплачені в строк. Чергові платежі за кредитами, 
строк оплати яких ще не настав, включені до складу поточних кредитів. 

У сумі резерву на знецінення кредитів відбулись такі зміни:

   2006 рік 2005 рік

 Резерв на знецінення кредитів на 1 січня 4 971 2 839

 Резерв на знецінення кредитів
 протягом року 3 777 2 582
 Кредити та аванси клієнтам, списані
 протягом року як безнадійні  (896) (641)
 Погашення кредитів та авансів клієнтам,
 списаних раніше як безнадійні 163 22
 Вплив перерахунку у валюту подання – 169
 Резерв на знецінення кредитів на 31 грудня 8 015 4 971

Концентрація клієнтського кредитного портфелю за галузями економіки 
є такою:

   2006 рік 2005 рік

  Сума % Сума %

 Торгівля  160 243 54 93 334 54
 Послуги 35 953 12 21 335 12
 Виробництво  31 272 11 22 380 13
 Транспорт та зв’язок  26 615 9 16 789 10
 Фізичні особи  16 089 5 1 353 1
 Сільське господарство та
 харчова промисловість 2 670 1 1 337 1
 Інше 25 965 8 15 919 9
 Всього кредитів та авансів

 клієнтам (до знецінення)  298 807 100 172 447 100

Станом на 31 грудня 2006 року Банк мав 8 позичальників (у 2004 році 
– 5 позичальників), які  отримали кредити на  загальну суму  понад 1 000 
тисяч доларів США кожний. Загальна сума цих кредитів становить 11 620 
тисяч доларів США (у 2005 році – 6 623 тисячі доларів США) або 4,0% від 
загальної суми кредитного портфелю (у 2005 році – 3,8%).
Станом на 31 грудня 2006 року розрахункова справедлива вартість 
кредитів та авансів клієнтам становить 290 769 тисяч доларів США (на 31 
грудня 2005 року – 166 370 тисяч доларів США). Див. Примітку 27.
Аналіз кредитів та авансів клієнтам за географічною ознакою, валютами, 
строками погашення та процентними ставками поданий у Примітці 
24. Інформація про кредити та аванси, видані пов’язаним сторонам, 
наведена у Примітці 28.

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 650



10 Приміщення, вдосконалення орендованого майна, 

 обладнання та нематеріальні активи

Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ремонт 
приміщень відділень Банку. Після завершення робіт активи 
переводяться до категорії приміщень та вдосконалень орендованого 
майна.

11 Інші активи

   2006 рік    2005 рік

 Витрати майбутніх періодів 1 110 266
 Передоплата за матеріальні та
 нематеріальні активи 347 358
 Інше 300 182
 Мінус: резерв на знецінення  (90) (23)
 Всього інших активів  1 667 783

У сумі резерву на знецінення інших активів відбулись такі зміни:

  2006 рік    2005 рік 
 Резерв на знецінення інших активів

 на 1 січня 23 23

 Резерв на знецінення інших активів
 протягом року 67 –
 Резерв на знецінення інших активів

 на 31 грудня 90 23

Аналіз інших активів за географічною ознакою, валютами та строками 
погашення поданий у Примітці 24. Інформація про інші активи по 
операціях з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 28.

12 Заборгованість перед іншими банками

   2006 рік    2005 рік

 Короткострокові депозити інших банків 4 995 12 873
 Всього заборгованості перед іншими банками  4 995 12 873

 
Станом на 31 грудня 2006 року розрахункова справедлива вартість 
заборгованості перед іншими банками складає 4 995 тисяч доларів США 
(у 2005 році – 12 873 тисячі доларів США). Див. Примітку 27.
Аналіз заборгованості перед іншими банками за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у 
Примітці 24.

13 Кошти клієнтів

   2006 рік    2005 рік 

 Юридичні особи  

 – Поточні рахунки 14 309 10 304
 – Строкові депозити 11 518 9 531
 Фізичні особи  

 – Поточні рахунки/рахунки до запитання 12 698 5 619
 – Строкові депозити 117 146 54 507
 Всього коштів клієнтів 155 671 79 961

   Прим. Приміщення та  Комп’ютери  Меблі та  Незавершене  Ліцензії на Всього 

    вдосконалення  та офісне будівництво програмне  

   орендованого майна обладнання обладнання  забезпечення  

 Первісна вартість на 1 січня 2005 р.  2 886 2 433 1 852 2 352 665 10 188
 Накопичена амортизація   (270) (1 116) (340) – (184) (1 910)
 Залишкова вартість на 1 січня 2005 р.  2 616 1 317 1 512 2 352 481 8 278

 Надходження  103 763 946 1 101 174 3 087
 Переведення до іншої категорії   3 514 – – (3 514) – –
 Вибуття   (50) (9) (22) – (11) (92)
 Нарахування зносу та амортизації   21 (337) (768) (491) – (144) (1 740)
 Вплив перерахунку у валюту подання  183 74 77 83 25 442
 Залишкова вартість на 31 грудня 2005 р.  6 029 1 377 2 022 22 525 9 975

       
 Первісна вартість на 31 грудня 2005 р.  6 628 3 296 2 845 22 856 13 647
 Накопичена амортизація  (599) (1 919) (823) – (331) (3 672)
 Залишкова вартість на 31 грудня 2005 р.  6 029 1 377 2 022 22 525 9 975

 
 Надходження   15 1 933 1 760 2 110 529 6 347
 Переведення до іншої категорії   1 213 – – (1 213) – –
 Вибуття   – (1) (10) – (28) (39)
 Нарахування зносу та амортизації  21 (539) (946) (1 006) – (176) (2 667)
 Залишкова вартість на 31 грудня 2006 р  6 718 2 363 2 766 919 850 13 616

 
 Первісна вартість на 31 грудня 2006 р.  7 856 5 224 4 554 919 1 175 19 728
 Накопичена амортизація  (1 138) (2 861) (1 788) – (325) (6 112)
 Залишкова вартість на 31 грудня 2006 р.  6 718 2 363 2 766 919 850 13 616

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

Ф і н а н с о в а  з в і т н і с т ь 51



Аналіз коштів клієнтів за географічною ознакою, валютами, строками 
погашення та процентними ставками поданий у Примітці 24. Інформація 
про кошти пов’язаних сторін наведена у Примітці 28.
 
14 Випущені боргові цінні папери

Станом на 31 грудня 2006 року загальна номінальна вартість випущених 
боргових цінних паперів Банку, деномінованих в українських гривнях, 
складала 51 485 тисяч доларів США (на 31 грудня 2005 року – 16 832 
тисячі доларів США), а їх балансова вартість – 53 151 тисячу доларів 
США (на 31 грудня 2005 року – 18 010 тисяч доларів США). Ці облігації 
підлягають погашенню протягом періоду з червня 2007 року до вересня 
2010 року, купонна ставка за ними становить від 12,5% до 13,5% (у 2005 
році – 9%-13,5%), а середньозважена дохідність до строку погашення 
– 12,9% (у 2005 році – 9%).
У жовтні 2006 року Банк випустив на внутрішньому ринку облігації 
загальною номінальною вартістю 34 653 тисячі доларів США з купонною 
ставкою 13% річних та кінцевим строком погашення у вересні 2010 
року. Власники облігацій мають право дострокового погашення 
облігацій у жовтні 2008 року. Згідно з умовами випуску облігацій, Банк 
має право змінити купонну ставку по облігаціях, починаючи з жовтня 
2008 року, за умови, що купонна ставка буде не нижчою, ніж 3%. 
Станом на 31 грудня 2006 року розрахункова справедлива вартість 
випущених боргових цінних паперів складає 53 018 тисяч доларів США 
(у 2005 році – 18 274 тисячі доларів США). Див. Примітку 27.
Аналіз випущених боргових цінних паперів за географічною ознакою, 
валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у 
Примітці 24.

15 Інші позикові кошти

20 грудня 2006 року Банк підписав з ЄБРР новий договір про надання 
синдикованого кредиту у сумі 27 000 тисяч доларів США. Кредит 
надається трьома траншами під процентну ставку від 6-місячного LI-
BOR+2,6% до 6-місячного LIBOR+3%. Перший транш цього кредиту був 
отриманий у лютому 2007 року. Див. Примітку 29.

  Валюта Дата Строк Процентна Непогашена сума

    контракту  погашення  ставка 2006 рік 2005 рік 

 ПроКредит Холдинг АГ Долар США 28/09/2005 15/06/2012 8,42% 5 020 5 020
 ПроКредит Холдинг АГ Долар США 07/10/2005 15/12/2010 7,90% 5 019 5 019
 ПроКредит Холдинг АГ Долар США 25/05/2006 30/05/2011 9,47% 9 076 –
 ПроКредит Холдинг АГ Долар США 28/09/2006 04/10/2010 9,16% 7 363 –
 Європейський банк реконструкції та
 розвитку (ЄБРР) Долар США 20/06/2001 10/01/2008 Libor 6m+4% 1 795 2 964
 Європейський банк реконструкції та
 розвитку (ЄБРР) Долар США 20/06/2001 10/01/2008 Libor 6m+3,25% 2 235 3 692
 Європейський банк реконструкції та
 розвитку (ЄБРР) та IFPT Долар США 24/09/2004 20/03/2011 Libor 6m+3,5% 11 202 11 140
 Чорноморський банк торгівлі та
 розвитку (“BSTDB”) Долар США 22/06/2004 28/07/2007 Libor 6m+3,5% 2 593 7 729
 Чорноморський банк торгівлі та
 розвитку (“BSTDB”) Долар США 04/05/2006 01/08/2009 Libor 6m+3% 12 614 –
 Американська корпорація з підтримки 
 інвестицій за кордоном (“OPIC”) Долар США 10/12/2004 15/12/2009 6,78% 4 987 4 974
 Американська корпорація з підтримки 
 інвестицій за кордоном (“OPIC”) Долар США 10/12/2004 15/12/2009 7,02% 4 986 4 972
 Американська корпорація з підтримки 
 інвестицій за кордоном (“OPIC”) Долар США 26/09/2005 15/12/2010 7,70% 5 016 5 013
 Міжнародна фінансова корпорація (“IFC”) Долар США 24/06/2002 15/09/2007 Libor 6m+4% 1 028 2 496
 Міжнародна фінансова корпорація (“IFC”) Долар США 25/06/2004 15/03/2009 Libor 6m+4% 5 435 7 111
 Німецько-український фонд (НУФ) Євро 23/06/2004 02/07/2007 EURIBOR+1,5% 800 716
 Німецько-український фонд (НУФ) Євро 20/04/2005 21/04/2008 EURIBOR+1,5% 4 001 3 581
 Вестерн НІС Ентерпрайз Фанд (“WNISEF”) Долар США 04/02/2002 21/12/2007 Libor 6m+4% 1 463 2 928
 Кредитанштальт вюр Відерафбау (“KfW”) Долар США 30/05/2003 31/05/2007 Libor 6m+4% 731 2 158
 Кредит Суісс Майкрофайненс Фанд Долар США 14/02/2005 14/02/2008 Libor 3m+3% 511 508
 Всього інших позикових коштів     85 875 70 021

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:

   2006 рік 2005 рік

  Сума % Сума %

 Фізичні особи 126 950 81 60 126 75
 Послуги 15 726 10 6 697 8
 Торгівля 6 419 4 5 475 7
 Промисловість та
 інше виробництво 1 678 1 2 062 3
 Будівництво 936 1 426 1
 Транспорт та зв’язок 878 1 562 1
 Сільське господарство та
 харчова промисловість 234 – 876 1
 Інше 2 850 2 3 737 4
 Всього коштів клієнтів 155 671 100 79 961 100
 
Станом на 31 грудня 2006 року Банк мав 13 клієнтів (у 2005 році 
– 9 клієнтів) із залишками на рахунках понад 500 тисяч доларів США 
кожний. Загальна сума коштів на рахунках цих клієнтів становила 16 
075 тисяч доларів США (у 2005 році – 11 544 тисячі доларів США) або 
10,3% (у 2005 році – 14,4%) від загального обсягу коштів клієнтів.
Станом на 31 грудня 2006 року кошти клієнтів включають депозити 
у сумі 164 тисячі доларів США (у 2005 році – 111 тисяч доларів США), 
розміщені як забезпечення безвідкличних зобов’язань за імпортними 
акредитивами та наданими гарантіями.
Станом на 31 грудня 2006 року розрахункова справедлива вартість 
коштів клієнтів становила 156 033 тисячі доларів США (у 2005 році – 79 
961 тисячу доларів США). Див. Примітку 27.

Станом на 31 грудня 2006 року розрахункова справедлива вартість 
інших позикових коштів складає 86 695 тисяч доларів США (у 2005 
році – 69 653 тисячі доларів США). Див. Примітку 27.
Аналіз інших позикових коштів за географічною ознакою, валютами, 
строками погашення та процентними ставками поданий у Примітці 24. 
Інформація про кошти пов’язаних сторін наведена у Примітці 28.

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 652



 16 Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання

  Прим. 2006 рік 2005 рік 

  Резерв невикористаних відпусток  573 77
 Суми до сплати до Фонду 
 гарантування вкладів фізичних осіб  112 56
 Резерв зобов’язань,
 пов’язаних з кредитуванням  25 72 26
 Кошти у розрахунках  57 73
 Інші нараховані зобов’язання  199 90
 Всього резервів зобов’язань та 

 відрахувань та інших зобов’язань  1 013 322
 
У сумі резервів зобов’язань та відрахувань відбулись такі зміни:

  Зобов’язання,   Резерв невико-    Всього 

  пов’язані               ристаних 

  з кредитуванням              відпусток

 Балансова вартість на

 1 січня 2006 р. 26 77 103

 Збільшення суми резерву, віднесене
 на фінансовий результат 70 520 590
 Використання резерву – (24) (24)
 Сторно невикористаних сум (24) – (24)
 Балансова вартість на

 31 грудня 2006 р. 72 573 645

 
Аналіз резервів зобов’язань та відрахувань та інших зобов’язань за 
географічною ознакою, валютами та строками погашення поданий у 
Примітці 24.
 
17 Субординований борг 

Субординований борг – це довгострокова угода про надання позикових 
коштів, яка, у випадку неспроможності Банку розрахуватися за 
своїми зобов’язаннями, виконуватиметься після погашення основних 
боргових зобов’язань Банку, включаючи депозити та інші боргові 
інструменти. Згідно із Законом України “Про банки та банківську 
діяльність” та постановами НБУ, субординований борг не може бути 
вилучений з Банку протягом принаймні п’яти років від моменту його 
отримання. 
Субординований борг був одержаний від ProCredit Holding AG у травні 
2005 року у сумі 8 000 тисяч доларів США під 9,69% річних зі строком 
погашення у травні 2015 року. У вересні 2006 року був одержаний 
новий субординований борг від ProCredit Holding AG у сумі 2 800 тисяч 
доларів США під процентну ставку 10% зі строком погашення у жовтні 
2016 року. 
Станом на 31 грудня 2006 року розрахункова справедлива вартість 
субординованого боргу становила 10 717 доларів США (на 31 грудня 
2005 року – 8 391 тисяча доларів США). Див. Примітку 27.
Аналіз субординованого боргу за географічною ознакою, валютами, 
строками погашення та процентними ставками поданий у Примітці 24. 
Інформація про кошти пов’язаних сторін наведена у Примітці 28.

18 Акціонерний капітал 

   Кількість  Прості  Всього 

   випущених акцій акції 

 На 1 січня 2005 р. 157 302 14 137 14 137

 Вплив перерахунку у
 валюту подання – 714 714

 На 31 грудня 2005 р. 157 302 14 851 14 851

 Нові акції випущені, але 
 не зареєстровані 157 302 14 851 14 851
   
 На 31 грудня 2006 р. 314 604 29 702 29 702

Усі прості акції мають номінальну вартість 476,79 гривні за акцію або 
еквівалент 94,4 долара США за акцію (у 2005 році – 476,79 гривні або 
еквівалент 94,4 долара США за акцію) та рівні права. Кожна акція має 
один голос при голосуванні.
16 червня 2006 року акціонери Банку прийняли рішення про випуск 
157 302 акцій загальною сумою 75 000 тисяч гривень (еквівалент          
14 851 тисячі доларів США). 12 липня 2006 року на зборах акціонерів 
були затверджені результати нової емісії акцій та прийняте рішення 
про внесення відповідних змін до статуту Банку. Всі акції були 
повністю оплачені до 17 липня 2006 року. Всього за акції нової емісії 
акціонери Банку сплатили 14 851 тисячу доларів США. 26 вересня 
2006 року Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
зареєструвала емісію акцій. 30 грудня 2006 року Національний банк 
України зареєстрував відповідні зміни у статуті Банку. 11 січня 2007 
року зміни у статуті Банку були зареєстровані районною державною 
адміністрацією, а 17 січня 2007 року відповідні зміни були внесені до 
Державного реєстру банків. Див. Примітку 4.
 
19 Процентні доходи та витрати

   2006 рік    2005 рік

 Процентний дохід  

 Кредити та аванси клієнтам 49 349 28 273
 Заборгованість інших банків 423 432
 Всього процентного доходу 49 772 28 705

  

 Процентні витрати  
 Депозити фізичних осіб 7 413 3 357
 Інші позикові кошти 6 363 4 127
 Випущені боргові цінні папери 2 709 1 689
 Депозити юридичних осіб 1 316 681
 Строкові депозити інших банків 1 078 233
 Субординований борг 844 467
 Всього процентних витрат 19 723 10 554

  
 Чистий процентний дохід 30 049 18 151

Інформація про процентні доходи та витрати по операціях з пов’язаними 
сторонами наведена у Примітці 28.

20 Комісійні доходи та витрати

  2006 рік    2005 рік

 Комісійні доходи  

 Розрахунково-касове обслуговування  3 960 2 788
 Валютні операції 782 555
 Пластикові картки 812 452
 Інше 128 91
 Всього комісійних доходів 5 682 3 886

  

 Комісійні витрати  
 Розрахунково-касове обслуговування  365 170
 Пластикові картки 321 176
 Інше 4 111
 Всього комісійних витрат 690 457

 

 Чистий комісійний дохід 4 992 3 429

 
Інформація про комісійні витрати по операціях з пов’язаними 
сторонами наведена у Примітці 28.
 

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)
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21 Адміністративні та інші операційні витрати

  Прим. 2006 рік 2005 рік 

  Витрати, пов’язані з персоналом  11 392 6 793
 Амортизація приміщень,
 удосконалень орендованого майна
 та обладнання  10 2 491 1 596
 Витрати на оперативну
 оренду приміщень  2 414 1 675
 Реклама та маркетинг  1 595 1 090
 Управлінські послуги  1 398 314
 Поштові та телекомунікаційні послуги  1 181 750
 Офісні витрати  1 157 911
 Витрати на відрядження та
 представницькі витрати  678 316
 Ремонт та утримання приміщень та обладнання 649 100
 Податки, крім податку на прибуток  569 402
 Професійні послуги  553 636
 Охоронні послуги  442 336
 Амортизація програмного забезпечення
 та інших нематеріальних активів 10 176 144
 Інше  573 427
 Всього адміністративних та

 інших операційних витрат  25 268 15 490

 
Витрати, пов’язані з персоналом, включають передбачені 
законодавством внески до фондів соціального страхування та 
пенсійного фонду в сумі 2 560 тисяч доларів США (у 2005 році – 1 652 
тисячі доларів США). 
Інформація про адміністративні та інші витрати по операціях з 
пов’язаними сторонами наведена у Примітці 28.

22 Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:

  2006 рік    2005 рік

 Поточний податок  2 878 2 102
 Відстрочений податок (886) (786)
 Витрати з податку на прибуток за рік 1 992 1 316

Доходи Банку оподатковуються податком на прибуток за ставкою 25% 
(у 2005 році – 25%). Вивірення очікуваних та фактичних податкових 
витрат наведено нижче.

   2006 рік    2005 рік

 Прибуток за МСФЗ до оподаткування 6 601 4 533

 Теоретична сума оподаткування за чинною
 ставкою податку (2006 рік – 25%; 2005 рік – 25%) 1 650 1 133
 Податковий ефект статей, які не вираховуються
 для цілей оподаткування або не включаються
 до оподатковуваної суми:  
 – Витрати, що не включаються до валових витрат 342 183
 Витрати з податку на прибуток за рік 1 992 1 316

  

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ 
призводять до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансової звітності та 
їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових 
різниць обліковується за ставкою 25% (у 2005 році – 25%), як зазначено 
нижче.

   31 грудня                               (Віднесено)/    31 грудня 

   2005 року                 кредитовано у звіті    2006 року

                                      про фінансові результати 

 Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування

 Резерв на знецінення кредитів  784 493 1 277
 Комісія за надання кредитів клієнтам  449 354 803
 Неамортизована премія та комісія за випуск цінних паперів  211 (153) 58
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання  145 (3) 142
 Нараховані процентні витрати  84 274 358
 Інші нарахування  43 143 186
 

 Валовий відстрочений податковий актив  1 716 1 108 2 824

 За вирахуванням відстрочених податкових зобов’язань  (393) (222) (615)
 
 Визнаний відстрочений податковий актив  1 323 886 2 209

   

 Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування

 Нарахований процентний дохід  (375) (232) (607)
 Комісія за надання інших позикових коштів  (18) 10 (8)
 
 Валове відстрочене податкове зобов’язання  (393) (222) (615)

 За вирахуванням відстрочених податкових активів  393 222 615
   
 Визнане відстрочене податкове зобов’язання  – – – 
 

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
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23 Аналіз за сегментами

Банк працює в одному сегменті банківської діяльності – банківські 
послуги підприємствам малого та середнього бізнесу з відкриття та 
ведення розрахункових та ощадних рахунків, залучення депозитів, 
надання кредитних ліній у формі «овердрафт», надання кредитів та 
інших видів фінансування, обслуговування кредитних та дебетових 
карток. Доходи, результати діяльності та активи Банку, що стосуються 
інших банківських послуг, які надаються переважно клієнтам-
фізичним особам, складають менше, ніж 10% від загальної суми 
доходу, результатів діяльності та активів Банку.
Всі позичальники Банку вважаються контрагентами, що знаходяться в 
Україні, виходячи з країни фактичного знаходження, тобто виходячи з 
економічного, а не юридичного ризику, пов’язаного з контрагентом.
З наведених вище причин аналіз за сегментами у цій фінансовій 
звітності не подається. Аналіз активів та зобов’язань Банку за 
географічним принципом наведений у Примітці 24.
 
24 Управління фінансовими ризиками

Функція управління ризиками в Банку здійснюється стосовно 
фінансових ризиків (кредитного, ринкового, географічного, валютного, 
ризику ліквідності та ризику процентної ставки), а також операційних 
та юридичних ризиків. Основними цілями управління фінансовими 
ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не 
перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками 
має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх 
процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Кредитний ризик.

Банк наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик 
того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованості в 
повному обсязі при настанні строку погашення. Банк структурує рівні 
кредитного ризику, на який він наражається, шляхом встановлення 
лімітів суми ризику, що виникає у зв’язку з одним позичальником 
або групою позичальників та у зв’язку з географічними і галузевими 
сегментами. Такі ризики регулярно контролюються та переглядаються 
принаймні щороку або частіше. Правління Банку регулярно затверджує 
ліміти рівня кредитного ризику за видами позик, позичальниками та 
галузями економіки.

  1 січня    (Віднесено)/  Курсові різниці,  1 січня

  2005 року кредитовано у  (віднесені) / креди- 2006 року 

     звіті про фінансові   товані у звіті про 

    результати зміни капіталу

 Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування   

 Резерв на знецінення кредитів 177 589 18 784
 Комісія за надання кредитів клієнтам 331 100 18 449
 Неамортизована премія та
 комісія за випуск цінних паперів – 208 3 211
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання 158 (21) 8 145
 Нараховані процентні витрати 86 (6) 4 84
 Інші нарахування 16 26 1 43
 
 Валовий відстрочений податковий актив 768 896 52 1 716

 За вирахуванням відстрочених податкових зобов’язань (268) (110) (15) (393)
 
 Визнаний відстрочений податковий актив 500 786 37 1 323

 

 Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування   

 Нарахований процентний дохід (244) (117) (14) (375)
 Комісія за надання інших позикових коштів (24) 7 (1) (18)
 
 Валове відстрочене податкове зобов’язання (268) (110) (15) (393)

 За вирахуванням відстрочених податкових активів 268 110 15 393
 
 Визнане відстрочене податкове зобов’язання – – – –

Ризик, пов’язаний з будь-яким одним позичальником, в тому числі 
з банками, додатково обмежується суб-лімітами, що покривають 
балансові та позабалансові ризики. Фактичне дотримання лімітів щодо 
рівня ризику, який приймається, контролюється щоденно.
Управління кредитним ризиком здійснюється на основі регулярного 
аналізу спроможності позичальників та потенційних позичальників 
виконувати свої зобов’язання з погашення кредитів та сплати 
процентів, а також, за необхідності, шляхом зміни лімітів кредитування. 
Також управління кредитним ризиком частково здійснюється шляхом 
одержання застави та корпоративних і особистих гарантій.
Максимальний рівень кредитного ризику Банку загалом   
відображається в балансовій вартості фінансових активів у 
балансі. Ефект можливих взаємозаліків активів та зобов’язань з 
метою зниження потенційного кредитного ризику є незначним.
Кредитний ризик позабалансових фінансових інструментів 
визначається як можливість збитків через те, що інша сторона, яка 
бере участь у фінансовому інструменті, не виконає контрактних 
зобов’язань. Банк застосовує таку ж саму кредитну політику щодо 
умовних зобов’язань, як і до балансових фінансових інструментів: 
встановлено процедури затвердження, контроль рівня ризику та 
процедури моніторингу.

Ринковий ризик.

Банк  наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з 
відкритими позиціями процентних ставок, валют та інструментів 
капіталу, які великою мірою залежать від загальних та специфічних 
ринкових змін. Правління Банку встановлює ліміти сум ризику, що 
може бути прийнятий Банком, та щоденно контролює їх дотримання. 
Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню збитків за 
межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)
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Географічний ризик.

Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку
станом на 31 грудня 2006 року наведено нижче:

Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, 
були класифіковані виходячи з країни, в якій знаходиться контрагент. 
Грошові кошти у касі та приміщення й обладнання були класифіковані 
відповідно до країни їх фізичного знаходження. 
Активи та зобов’язання в країнах ОЕСР в основному являють собою 
залишки за операціями з контрагентами у Німеччині та США.
Активи в інших країнах в основному складаються із залишків за 
операціями з контрагентами в Російській Федерації. 

Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 
2005 року наведено нижче:     

   Україна Країни ОЕСР Інші країни Всього 
 Активи     
 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв 19 616 10 292 157 30 065
 Заборгованість інших банків 13 609 – – 13 609
 Кредити та аванси клієнтам 290 792 – – 290 792
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу 50 – – 50
 Відстрочений актив з податку на прибуток 2 209 – – 2 209
 Нематеріальні активи 850 – – 850
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання 12 766 – – 12 766
 Інші активи 1 302 365 – 1 667
 Всього активів 341 194 10 657 157 352 008

    

 Зобов’язання    
 Заборгованість перед іншими банками – 4 995 – 4 995
 Кошти клієнтів 146 336 8 814 521 155 671
 Випущені боргові цінні папери 53 151 – – 53 151
 Інші позикові кошти 4 801 81 074 – 85 875
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток 183 – – 183
 Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання 1 003 10 – 1 013
 Субординований борг – 10 802 – 10 802
 Всього зобов’язань 205 474 105 695 521 311 690

    

 Чиста балансова позиція 135 720 (95 038) (364) 40 318

    

 Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням (Примітка 25) 1 779 – – 1 779

 

   Україна Країни ОЕСР Інші країни Всього 
 Активи

 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв 18 932 3 626 78 22 636
 Заборгованість інших банків 8 487 – – 8 487
 Кредити та аванси клієнтам 167 476 – – 167 476
 Відстрочений актив з податку на прибуток 1 323 – – 1 323
 Нематеріальні активи 525 – – 525
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання 9 450 – – 9 450
 Інші активи 783 – – 783
 Всього активів 206 976 3 626 78 210 680

 Зобов’язання

 Заборгованість перед іншими банками 12 873 – – 12 873
 Кошти клієнтів 74 255 5 128 578 79 961
 Випущені боргові цінні папери 18 010 – – 18 010
 Інші позикові кошти 4 291 65 730 – 70 021
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток 243 – – 243
 Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання 322 – – 322
 Субординований борг – 8 391 – 8 391
 Всього зобов’язань 109 994 79 249 578 189 821

    

 Чиста балансова позиція 96 982 (75 623) (500) 20 859

    

 Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням (Примітка 25) 929 – – 929

    

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
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Валютний ризик.

Банк наражається на ризик у зв’язку із впливом коливання курсів 
обміну іноземних валют на його фінансовий стан та грошові потоки. 
Правління Банку визначає ліміти ризиків по валютах та загальний 

прийнятний рівень ризику за позиціями «овернайт» та протягом дня  
(контроль здійснюється щодня). У поданій нижче таблиці наведено 
концентрацію валютного ризику Банку станом на 31 грудня 2006 року:

   Гривні Долари  Євро Інші  Немоне- Всього

   США   валюти тарні статті   
 Активи

 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв 13 975 7 281 8 754 55 – 30 065
 Заборгованість інших банків 11 107 – 2 502 – – 13 609
 Кредити та аванси клієнтам 100 606 184 736 5 450 – – 290 792
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу – – – – 50 50
 Відстрочений актив з податку на прибуток 2 209 – – – – 2 209
 Нематеріальні активи – – – – 850 850
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання – – – – 12 766 12 766
 Інші активи 1 191 462 14 – – 1 667
 Всього активів 129 088 192 479 16 720 55 13 666 352 008

      

 Зобов’язання      
 Заборгованість перед іншими банками – 4 995 – – – 4 995
 Кошти клієнтів 70 544 68 133 16 968 26 – 155 671
 Випущені боргові цінні папери 53 151 – – – – 53 151
 Інші позикові кошти – 81 074 4 801 – – 85 875
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток 183 – – – – 183
 Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання 926 46 39 2 – 1 013
 Субординований борг – 10 802 – – – 10 802
 Всього зобов’язань 124 804 165 050 21 808 28 – 311 690

      

 Мінус справедлива вартість валютних похідних інструментів – (19) 7 – – (12)
 
 Чиста балансова позиція без урахування

 валютних похідних інструментів 4 284 27 448 (5 095) 27 13 666 40 330

 Валютні похідні інструменти (Примітка 26) 7 483 (12 763) 5 268 – – (12)

 Чиста балансова позиція з урахуванням

 валютних похідних інструментів 11 767 14 685 173 27 13 666 40 318

 

   Гривні Долари  Євро Інші  Немоне- Всього

   США   валюти тарні статті   
 Активи       
 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв 15 423 4 288 2 860 65 – 22 636
 Заборгованість інших банків – 1 996 6 491 – – 8 487
 Кредити та аванси клієнтам 58 004 107 101 2 368 3 – 167 476
 Відстрочений актив з податку на прибуток 1 323 – – – – 1 323
 Нематеріальні активи – – – – 525 525
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання – – – – 9 450 9 450
 Інші активи 745 35 – – – 783
 Всього активів 75 495 113 420 11 722 68 9 975 210 680

 

 Зобов’язання      
 Заборгованість перед іншими банками 6 337 6 536 – – – 12 873
 Кошти клієнтів 40 203 32 420 7 328 10 – 79 961
 Випущені боргові цінні папери 18 010 – – – – 18 010
 Інші позикові кошти – 65 730 4 291 – – 70 021
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток 243 – – – – 243
 Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання 224 33 62 3 – 322
 Субординований борг – 8 391 – – – 8 391
 Всього зобов’язань 65 017 113 110 11 681 13 – 189 821

      
 Чиста балансова позиція 10 478 310 41 55 9 975 20 859

Позиція Банку по валютних похідних інструментах у кожному 
стовпчику – це справедлива вартість на звітну дату сум у відповідній 
валюті, яку Банк погодився купити (позитивна сума) або продати 
(негативна сума). 
Суми з розбивкою за валютами показані розгорнуто, як зазначено у 

Примітці 26. Чиста загальна сума являє собою справедливу вартість 
похідних інструментів.
Банк надавав кредити та аванси, деноміновані в іноземних валютах. 
Коливання курсів валют впливають на спроможність позичальника 
повернути свій борг і ймовірність майбутніх збитків за кредитами.

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)
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Ризик ліквідності. 

Ризик ліквідності визначається як ризик, що виникає, коли строки 
погашення активів та зобов’язань не збігаються. Банк щодня 
стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання 
його вільних грошових коштів за депозитами “овернайт”, поточними 
рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром, 
наданням кредитів, гарантіями та у зв’язку з процентною маржею та 
іншими вимогами щодо похідних інструментів, розрахунок за якими 
здійснюється грошовими коштами. Банк не тримає грошові ресурси, 
достатні для покриття всіх цих потреб, оскільки досвід показує, що 
мінімальний рівень реінвестування коштів, строк погашення яких 
настає, можна передбачити з високою ймовірністю. Ризиком ліквідності 
управляє Комітет з управління активами та пасивами Банку.
 

   До запитання  1 – 3 3 – 12 1-5 років Понад 5     Строк погашення    Всього 

  та до 1 місяця місяці місяців  років           не визначений  

 Активи        
 Грошові кошти та їх еквіваленти та
 обов’язковий резерв 30 065 – – – – – 30 065
 Заборгованість інших банків 13 609 – – – – – 13 609
 Кредити та аванси клієнтам 18 790 28 328 102 625 130 921 10 128 – 290 792
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу – – – – – 50 50
 Відстрочений актив з податку на прибуток – – – – – 2 209 2 209
 Нематеріальні активи – – – – – 850 850
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання – – – – – 12 766 12 766
 Інші активи 1 352 72 74 113 – 56 1 667
 Всього активів 63 816 28 400 102 699 131 034 10 128 15 931 352 008

 Зобов’язання       
 Заборгованість перед іншими банками – 4 995 – – – – 4 995
 Кошти клієнтів 54 407 27 657 65 027 8 212 368 – 155 671
 Випущені боргові цінні папери 1 386 48 6 931 44 786 – – 53 151
 Інші позикові кошти 1 620 2 201 11 945  65 109       5 000  – 85 875
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток – 183 – – – – 183
 Резерви зобов’язань та відрахувань
 та інші зобов’язання 369 – 584 2 – 58 1 013
 Субординований борг – – 2 – 10 800 – 10 802
 Всього зобов’язань 57 782 35 084 84 489 118 109 16 168 58 311 690

              

 Чистий розрив ліквідності 6 034 (6 684) 18 210 12 925 (6 040) 15 873 40 318

 Кумулятивний розрив ліквідності 6 034 (650) 17 560 30 485 24 445 40 318 –

   До запитання  1 – 3   3 – 12 Понад 12  Строк погашення    Всього 

  та до 1 місяця місяці   місяців місяців  не визначений  

 Активи        
 
 Грошові кошти та їх еквіваленти
 та обов’язковий резерв 22 636 – – – – 22 636
 Заборгованість інших банків 8 487 – – – – 8 487
 Кредити та аванси клієнтам 12 530 25 879 63 447 65 620 – 167 476
 Відстрочений актив з податку на прибуток – – – – 1 323 1 323
 Нематеріальні активи – – – – 525 525
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання – – – – 9 450 9 450
 Інші активи 425 – – – 358 783
 Всього активів 44 078 25 879 63 447 65 620 11 656 210 680

 Зобов’язання      
 Заборгованість перед іншими банками 12 873 – – – – 12 873
 Кошти клієнтів 18 071 8 604 28 194 25 092 – 79 961
 Випущені боргові цінні папери 304 33 – 17 673 – 18 010
 Інші позикові кошти 2 008 1 830 10 839 55 344 – 70 021
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток – 243 – – – 243
 Резерви зобов’язань та відрахувань
 та інші зобов’язання 321 – – – 1 322
 Субординований борг 391 – – 8 000 – 8 391
 Всього зобов’язань 33 968 10 710 39 033 106 109 1 189 821

      

 Чистий розрив ліквідності 10 110 15 169 24 414 (40 489) 11 655 20 859

 Кумулятивний розрив ліквідності 10 110 25 279 49 693 9 204 20 859 –

      

У поданій нижче таблиці показано активи та зобов’язання Банку станом 
на 31  грудня 2006 року за визначеними в угодах строками погашення, 
що залишилися (за винятком випадків, коли є свідчення того, що деякі 
з цих активів можуть бути знецінені й розрахунки за ними будуть 
проведені після строків погашення, визначених угодами, - у  таких 
випадках  використовуються очікувані строки погашення). Проте 
деякі активи можуть фактично мати дещо більші строки. Наприклад, 
кредити часто поновлюються і, відповідно, короткострокові кредити 
можуть насправді мати довший строк, ніж зазначено в угодах. 
Прострочені зобов’язання, такі як строкові депозити, не вилучені клієнтами 
Банку, відносяться до категорії «До запитання та до 1 місяця». Прострочені 
активи класифікуються на підставі очікуваного строку погашення. 
Позицію ліквідності Банку станом на 31 грудня 2006 року подано нижче.

Позицію ліквідності Банку станом на 31 грудня 2005 року подано нижче.

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

Р і ч н и й  з в і т  2 0 0 658



Відповідність та/або контрольована невідповідність строків погашення 
і процентних ставок активів та зобов’язань має фундаментальне 
значення для керівництва Банку. Повна відповідність для банків 
не характерна, оскільки операції часто мають різний характер та 
невизначений термін. Позиція невідповідності потенційно може 
збільшити прибутковість, але також може збільшити ризик збитків. 
Строки активів та зобов’язань і спроможність заміни (за прийнятною 
вартістю) процентних зобов’язань після настання строку їх погашення 
є важливими чинниками оцінки ліквідності Банку та його реакції на 
зміни процентної ставки та курсу обміну валют.
Кошти клієнтів відображені у вказаному аналізі за строками, що 
залишились до погашення відповідно до контрактів. Проте, відповідно 
до Цивільного кодексу України, фізичні особи мають право вилучати 
кошти з рахунків до настання строку погашення, втрачаючи при цьому 
право на нараховані проценти.
Потреби в ліквідності для надання грошових коштів за гарантіями 
та акредитивами “стендбай” значно нижчі, ніж сума зобов’язання, 
оскільки загалом Банк не очікує, що кошти за угодою сплачуватимуться 
третій стороні. Загальна сума невиконаних зобов’язань за угодами 
про надання кредитів не обов’язково являє собою майбутні потреби 
в грошових коштах, оскільки строк значної частини таких зобов’язань 
може закінчитися без фінансування. 

Ризик процентної ставки.

Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань домінуючих 
рівнів ринкової процентної ставки на його фінансовий стан та грошові 
потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких 
змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі 
несподіваних змін. У поданій нижче таблиці наведено концентрацію 
ризику процентних ставок Банку станом на 31 грудня 2006 року. 
До таблиці включено активи та зобов’язання Банку за балансовими 
сумами в розрізі строків перегляду процентної ставки відповідно до 
контракту або строків погашення, залежно від того, що буде раніше.

   До запитання  1 – 3 3 – 12 1-5 років Понад 5     Строк погашення   Всього 

  та до 1 місяця місяці місяців  років          не визначений

 Активи         
 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв 30 065 – – – – – 30 065
 Заборгованість інших банків 13 609 – – – – – 13 609
 Кредити та аванси клієнтам 18 790 28 328 102 625 130 921 10 128 – 290 792
 Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу – – – – – 50 50
 Відстрочений актив з податку на прибуток – – – – – 2 209 2 209
 Нематеріальні активи – – – – – 850 850
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та
 обладнання – – – – – 12 766 12 766
 Інші активи – – – – – 1 667 1 667
 Всього активів 62 46 28 328 102 625 130 921 10 128 17 542 352 008

       

 Зобов’язання       
 Заборгованість перед іншими банками – 4 995 – – – – 4 995
 Кошти клієнтів 54 407 27 657 65 027 8 212 368  155 671
 Випущені боргові цінні папери 1 386 48 6 931 44 786 – – 53 151
 Інші позикові кошти 11 935 23 399 12 674 32 867      5 000  – 85 875
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток – – – – – 183 183
 Резерви зобов’язань та відрахувань та
 інші зобов’язання – – – – – 1 013 1 013
 Субординований борг – – 2 – 10 800 – 10 802
 Всього зобов’язань 67 728 56 099 84 634 85 865 16 168 1 196 311 690

              

 Чиста невідповідність по процентних 

 активах та зобов’язаннях (5 264) (27 771) 17 991 45 056 (6 040) 16 346 40 318

 Кумулятивна невідповідність по процентних

 активах та зобов’язаннях (5 264) (33 035) (15 044) 30 012 23 972 40 318 –
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   До запитання  1 – 3 3 – 12       1-5 років Понад 5     Строк погашення    Всього 

  та до 1 місяця місяці місяців  років           не визначений   

 Активи

 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язковий резерв  22 636 – – – – 22 636
 Заборгованість інших банків  8 487 – – – – 8 487
 Кредити та аванси клієнтам  12 530 25 879 63 447 65 620 – 167 476
 Відстрочений актив з податку на прибуток  – – – – 1 323 1 323
 Нематеріальні активи  – – – – 525 525
 Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання – – – – 9 450 9 450
 Інші активи  – – – – 783 783
 Всього активів  43 653 25 879 63 447 65 620 12 081 210 680

      

 Зобов’язання      
 Заборгованість перед іншими банками  12 873 – – – – 12 873
 Кошти клієнтів  18 071 8 604 28 194 25 092 – 79 961
 Випущені боргові цінні папери  304 33 – 17 673 – 18 010
 Інші позикові кошти  14 373 25 564 5 089 24 995 – 70 021
 Поточне зобов’язання з податку на прибуток  – – – – 243 243
 Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання  – – – – 322 322
 Субординований борг  391 – – 8 000 – 8 391
 Всього зобов’язань  46 012 34 201 33 283 75 760 565 189 821

      

 Чиста невідповідність по процентних активах та зобов’язаннях (2 359) (8 322) 30 164 (10 140) 11 516 20 859

 Кумулятивна невідповідність по процентних активах та

 зобов’язаннях 31 грудня 2005 р.  (2 359) (10 681) 19 483 9 343 20 859 –

       

    2006 рік    2005 рік

 % річних Гривні       Долари США      Євро        Інші валюти       Гривні    Долари США   Євро  Інші валюти 

 Активи         
 Кореспондентські рахунки в інших банках 1 4 3 1 0 1 2 1
 Заборгованість інших банків 9 – 6 – – 4 2 –
 Кредити та аванси клієнтам 26 17 14 – 28 18 16 –
         
 Зобов’язання         

 Заборгованість перед іншими банками – 11 – – 9 4 – –
 Кошти клієнтів 10 7 6 0 8 7 6 –
 Випущені боргові цінні папери 13 – – – 11 – – –
 Інші позикові кошти  – 9 5 – – 8 4 –
 Субординований борг – 10 – – – 10 – –
         

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію ризику процентних 
ставок Банку станом на 31 грудня 2005 року. До таблиці включено 
активи та зобов’язання Банку в розрізі строків перегляду процентної 
ставки відповідно до контракту або строків погашення, залежно від 
того, що буде раніше. 

Банк наражається на ризик грошових потоків за процентами 
переважно у зв’язку з активами та зобов’язаннями, для яких процентні 
ставки переглядаються відповідно до змін ринкових умов. Такі активи 
та зобов’язання в основному подано у таблиці як короткострокові. 
Банк наражається на ризик зміни справедливої вартості процентних 
ставок у зв’язку з активами та зобов’язаннями з фіксованими 
процентними ставками, які у даній таблиці переважно представлені як 
довгострокові. На практиці процентні ставки, які згідно з контрактами 
фіксуються як для активів, так і для зобов’язань, часто переглядаються 
за погодженням сторін для врахування поточних ринкових умов. 
Правління Банку встановлює ліміти на рівні розриву строків перегляду 
процентних ставок, які щоденно контролюються. За відсутності будь-
яких наявних інструментів хеджування, Банк зазвичай прагне досягти 
відповідності своїх позицій за процентними ставками.

У поданій нижче таблиці показані діючі ефективні процентні ставки 
за основними валютами для основних боргових інструментів. Аналіз 
проведено із застосуванням ефективних ставок на кінець періоду, які 
застосовувались для амортизації відповідних активів та зобов’язань.

  
 

Позначка “-“ у таблиці означає, що Банк не має відповідних активів або 
зобов’язань у відповідній валюті.

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)
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поточних зобов’язань, норматив кредитного ризику, співвідношення 
максимальної суми кредитування одного позичальника до капіталу, 
норматив розриву між активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, 
загальну суму ризиків за операціями з пов’язаними сторонами та частку 
кредитів, платежі за якими прострочені понад 90 днів. Недотримання 
цих вимог може призвести до дострокового вилучення коштів на розсуд 
кредиторів. Див. Примітку 4.

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням.

Головною метою цих інструментів є забезпечення грошових коштів 
для задоволення фінансових потреб клієнтів. Гарантії та акредитиви 
“стендбай”, які являють собою безвідкличні гарантії того, що Банк 
здійснить платежі на користь третіх сторін у випадку невиконання 
клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що 
і кредити. Документарні та товарні акредитиви, що являють собою 
письмові зобов’язання Банку за дорученням своїх клієнтів, які 
уповноважують треті сторони вимагати від Банку оплати у встановлених 
сумах відповідно до конкретних умов, забезпечуються партіями 
товару, до яких вони відносяться, або грошовими депозитами, отже, 
мають менший рівень ризику, ніж кредити. 
Зобов’язання щодо надання кредитів являють собою невикористані 
суми, призначені для надання кредитів у формі кредитів, гарантій та 
акредитивів. Стосовно кредитного ризику за зобов’язаннями щодо 
надання кредитів Банк наражається на потенційні збитки в загальній 
сумі невикористаних зобов’язань. Проте можлива сума збитків є 
меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскільки 
виконання більшості зобов’язань щодо надання кредитів залежить від 
дотримання клієнтами певних кредитних стандартів. Банк відстежує 
строки до погашення зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки 
більш довгострокові зобов’язання зазвичай характеризуються вищим 
кредитним ризиком, ніж короткострокові. 
Сума зобов’язань з надання кредитів, взятих на себе Банком, станом на 
31 грудня 2006 року складала 4 248 тисяч доларів США (на 31 грудня 
2005 року – 1 796 тисяч доларів США). Станом на 31 грудня 2006 року 
Банк не мав безвідкличних зобов’язань з надання кредитів (у 2005 році 
– таких зобов’язань не було).

Непогашені зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були такими:

  Прим. 2006 рік    2005 рік

  Імпортні акредитиви  153 237
 Гарантії надані  1 698 718
 Мінус: резерв на покриття збитків за
 зобов’язаннями,  пов’язаними з кредитуванням 16(72) (26)
 Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням 1 779 929

Загальна сума невиконаних акредитивів та гарантій за угодою 
необов’язково являє собою майбутні потреби у грошових коштах, 
оскільки строк дії таких фінансових інструментів може закінчитися 
без фінансування. Станом на 31 грудня 2006 року безвідкличні 
зобов’язання Банку за виданими імпортними акредитивами та 
гарантіями забезпечені грошовими депозитами у сумі 164 тисячі 
доларів США (на 31 грудня 2005 року – 111 тисяч доларів США). 
Справедлива вартість зобов’язань з кредитування на 31 грудня 2006 
року становила 72 тисячі доларів США (на 31 грудня 2005 року – 26 
тисяч доларів США).

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, деноміновані у таких 
валютах:
 
   2006 рік    2005 рік

 Українські гривні 1 152 405
 Долари США 131 135
 Євро 396 264
 Інші 100 125
 Всього 1 779 929

 

25 Умовні та інші зобов’язання

Судові процедури.

В ході нормального ведення бізнесу Банк час від часу одержує претензії. 
Виходячи з власної оцінки та внутрішніх і зовнішніх професійних 
консультацій, керівництво Банку вважає, що Банк не зазнає суттєвих 
ненарахованих збитків у результаті судових позовів. Таким чином, у цій 
фінансовій звітності відповідний резерв не створювався. 

Податкове законодавство.

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися 
по-різному й часто змінюється. Відповідні місцеві та центральні 
органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства 
керівництвом у зв’язку з діяльністю Банку та операціями в рамках цієї 
діяльності. Нещодавні події в Україні свідчать про те, що податкові 
органи можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні 
законодавства та податкових розрахунків, тому існує можливість, що 
операції та діяльність, які раніше не заперечувались, можуть бути 
оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві 
суми податків, штрафів та пені. Податкові органи можуть перевіряти 
податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних 
років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може 
стосуватися довших періодів.
Податкові наслідки операцій для цілей оподаткування згідно із 
законодавством України часто визначаються формою документування 
цих операцій та основними принципами бухгалтерського обліку, 
передбаченими Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку України. Відповідно, Банк структурує 
окремі операції, щоб скористатись перевагами такого формального 
визначення з метою зниження загальної ставки оподаткування. Звіт 
про фінансові результати, наведений у цій фінансовій звітності, містить 
рекласифікацію статей, здійснену для відображення економічної 
сутності таких операцій. Ця рекласифікація не впливає на прибуток 
Банку до оподаткування.
Керівництво Банку вважає, що його тлумачення відповідного 
законодавства є правильним та що позиція Банку в податкових, 
валютних та митних питаннях не зміниться. Відповідно, у цій 
фінансовій звітності резерв потенційного податкового зобов’язання 
станом на 31 грудня 2006 року не створювався (у 2005 році резерв не 
створювався).

Зобов’язання по капітальних витратах.

Станом на 31 грудня 2006 року Банк мав капітальні зобов’язання, 
передбачені контрактами, щодо приміщень та обладнання на загальну 
суму 153 тисячі доларів США (на 31 грудня 2005 року – 125 тисяч 
доларів США), а також на загальну суму 711 тисяч доларів США щодо 
програмного забезпечення та нематеріальних активів (у 2005 році 
– таких зобов’язань не було). 
Банк вже виділив ресурси, необхідні для виконання цих зобов’язань. 
Керівництво Банку вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування 
будуть достатніми для покриття цих та подібних зобов’язань.

Зобов’язання за оперативною орендою.

У разі, коли Банк виступає орендарем, майбутні мінімальні виплати за 
нескасовуваною оперативною орендою є такими:

  2006 рік    2005 рік

 До 1 року 3 167 1 882
 1-5 років 8 712 5 571
 Більше 5 років 1 678 946
 Всього зобов’язань за оперативною орендою 13 557 8 399

Дотримання фінансових показників.

Банк повинен дотримуватись певних фінансових показників, які 
стосуються переважно інших позикових коштів. Недотримання цих 
фінансових показників може призвести до негативних наслідків для 
Банку, серед яких підвищення вартості позикових коштів та оголошення 
дефолту. Зокрема, Банк повинен утримувати на певному рівні 
коефіцієнт достатності капіталу, співвідношення ліквідних активів до 

У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
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У тисячах доларів США (долар США є валютою подання, Примітка 3)
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Активи, надані в заставу, та активи з обмеженим використанням.

Станом на 31 грудня 2006 року та 31 грудня 2005 року Банк не 
надавав у заставу жодних активів, крім дебіторської заборгованості 
за контрактами валютного свопу, що передані у забезпечення 
кредиторської заборгованості. У балансі станом на 31 грудня 2006 року 
показана лише чиста позиція. Загальна сума активів, що забезпечують 
зобов’язання за такими договорами, станом на 31 грудня 2006 року є 
такою:

Крім цього, обов’язкові залишки грошових коштів у Національному 
банку України у сумі 4 650 тисяч доларів США (на 31 грудня 2005 
року – 6 080 тисяч доларів США) являють собою обов’язкові резервні 
депозити, які Банк не може використовувати для фінансування своєї 
повсякденної діяльності (див. Примітку 7).
 
26 Похідні фінансові інструменти

Похідні фінансові інструменти за валютообмінними контрактами, з 
якими Банк проводить операції, являють собою контракти валютного 
свопу, що укладаються з іншими банками на позабіржовому ринку 
на індивідуальних договірних умовах. Похідні фінансові інструменти 
мають або потенційно вигідні умови (і є активами) або потенційно 
невигідні умови (і є зобов’язаннями) в результаті коливань 
процентних ставок на ринку та курсів обміну валют, пов’язаних з цими 
інструментами. Загальна справедлива вартість похідних фінансових 
інструментів може час від часу значно змінюватися. Справедливу 
вартість на звітну дату дебіторської або кредиторської заборгованості 
за контрактами валютного свопу, укладеними Банком, у розрізі валют 
наведено у таблиці нижче. До таблиці включено контракти з датою 
розрахунків після відповідної звітної дати; суми за цими угодами 
показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій (та платежів) по 
кожному контрагенту.  Ці угоди мають короткостроковий характер.

  

27 Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість - це сума грошей, на яку фінансовий інструмент 
можуть обміняти зацікавлені сторони, що добровільно здійснюють 
таку операцію, крім випадків вимушеного продажу або ліквідації. 
Справедлива вартість найкраще підтверджується існуючими 
ринковими цінами.
Банк розраховував оціночну справедливу вартість фінансових 
інструментів виходячи з наявної ринкової інформації (якщо така існує) 
та відповідних методик оцінки. Однак для інтерпретації ринкової 
інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості 
необхідні певні судження. Україна досі демонструє ознаки ринку, 
що розвивається, а економічні умови і далі обмежують активність 
фінансових ринків. Ринкові ціни можуть бути застарілими або 
відображати вартість продажу за низькими цінами, тому вони можуть 
не відображати справедливу вартість фінансових інструментів. 
Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів 
керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію.

Фінансові інструменти, відображені за справедливою вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти відображені за амортизованою 
вартістю, яка наближається до їхньої поточної справедливої 
вартості.

Кредити та дебіторська заборгованість, відображені за амортизованою 

вартістю. 

Справедливою вартістю інструментів, які мають плаваючу 
процентну ставку, зазвичай є їхня балансова вартість. Розрахункова 
справедлива вартість інструментів, які розміщуються за фіксованою 
процентною ставкою, базується на розрахункових майбутніх 
очікуваних грошових потоках, дисконтованих із застосуванням 
поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають 
подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. 
Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від валюти 
та строку погашення інструменту, а також від кредитного ризику 

             2006 рік  2005 рік

  Активи у  Відповідне Активи у  Відповідне 
  заставі зобов’язання заставі зобов’язання

 Загальна сума дебіторської заборгованості за контрактами валютного свопу 10 769 10 762 – –
 Заборгованість інших банків – – 6 509 6 536
 Всього 10 769 10 762 6 509 6 536

     2006 рік

   Прим. Свопи (чисті активи) Свопи (чисті зобов’язання) 
 Валютні свопи: справедлива вартість на звітну дату:  24
 кредиторської заборгованості в доларах США при розрахунку (-)  (10 762) (2 001)
 дебіторської заборгованості в євро при розрахунку (+)  5 268 –
 дебіторської заборгованості в гривнях при розрахунку (+)  5 501 1 982
 Чиста справедлива вартість валютних свопів   7 (19) 

У тисячах доларів США (долар США 
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контрагента та варіюються від 6% до 29% річних (у 2005 році – від 2% 
до 29% річних). Див. Примітки 8 та 9 для отримання інформації про 
розрахункову справедливу вартість заборгованості інших банків та 
кредитів і авансів клієнтам, відповідно.

Зобов’язання, відображені за амортизованою вартістю. 

Справедлива вартість випущених боргових цінних паперів базується 
на їх ринковій ціні. Розрахункова справедлива вартість інструментів 
із визначеним строком погашення, які розміщуються за фіксованою 
процентною ставкою і не мають визначеної ринкової ціни, базується 
на очікуваних грошових потоках, дисконтованих із застосуванням 
поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають подібний 
кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива 
вартість зобов’язань, що погашаються за вимогою або після завчасного 
повідомлення («зобов’язання, що погашаються за вимогою»), 
розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована 
з першої дати подання вимоги про погашення зобов’язання. 
Див. Примітки 12, 13, 14, 15 та 17 для отримання інформації про 
розрахункову справедливу вартість заборгованості перед іншими 
банками, коштів клієнтів, випущених боргових цінних паперів, інших 
позикових коштів та субординованого боргу, відповідно. 

Похідні фінансові інструменти.

Всі похідні фінансові інструменти відображено за справедливою 
вартістю як активи, якщо їх справедлива вартість є позитивною, або 
як зобов’язання, якщо їх справедлива вартість є негативною. Див. 
Примітки 26 та 4.

28 Операції з пов’язаними сторонами

Для складання цієї фінансової звітності сторони вважаються 
пов’язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, 
знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив 
при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду 
кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між 
пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не 
лише їх юридичній формі.

Станом на 31 грудня 2006 року залишки по операціях з пов’язаними 
сторонами були такими:

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними 
сторонами за 2006 рік:

  Материнська  Інші  Компанії Ключовий Інші

  компанія значні під спільним управлінський пов’язані  
   акціонери контролем персонал сторони 
 Кореспондентські рахунки в інших банках
 (процентна ставка за угодами: 0,25% - 0,5%) – – 109 – –
 Загальна сума кредитів та авансів клієнтам
 (процентна ставка за угодами: 10%) – – – 129 –
 Резерви на знецінення кредитів та авансів клієнтам
 на 31 грудня – – – (2) –
 Інші активи – 365 – – –
 Передоплата за розробку програмного забезпечення – – – – 202
 Кошти клієнтів (процентна ставка
 за угодами: 0% – 14,25%) – – – 126 108
 Інші позикові кошти (процентна ставка
 за угодами: 7,9% - 9,63%) 26 477 16 696 – – 7 195
 Субординований борг (процентна ставка
 за угодами: 9,69% - 10%) 10 802 – – – –

  Материнська  Інші  Компанії Ключовий Інші

  компанія значні під спільним управлінський пов’язані  
   акціонери контролем персонал сторони 
 Процентні доходи – – – 7 –
 Процентні витрати 2 344 1 994 17 4 482
 Резерв на знецінення кредитів  – – – (2) –
 Витрати на виплати та комісійні – 13 2 – –
 Адміністративні та інші операційні витрати 35 – 75 – 1 424
   - в тому числі управлінські послуги – – – – 1 398

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)
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  Материнська  Інші  Компанії Ключовий Інші

  компанія значні під спільним управлінський пов’язані  
   акціонери контролем персонал сторони 
 Суми, надані пов‘язаним сторонам за період – – – 149 –
 Суми, повернуті пов‘язаними сторонами за період – – – 30 –
     

  Материнська  Інші  Компанії Ключовий Інші

  компанія значні під спільним управлінський пов’язані  
   акціонери контролем персонал сторони 
 Кореспондентські рахунки в інших банках
 (процентна ставка за угодами: 0,25% - 0,5%) – – 9 – –
 Передоплата за розробку програмного забезпечення – – – – 63
 Кошти клієнтів (процентна ставка
 за угодами: 8,0% – 8,5%) – – – 94 –
 Інші позикові кошти (процентна ставка
 за угодами: 6,8% - 9,7%) 10 036 32 496 – – –
 Субординований борг (процентна ставка
 за угодами: 9,69%) 8 391 – – – –

  Материнська  Інші  Компанії Ключовий Інші

  компанія значні під спільним управлінський пов’язані  
   акціонери контролем персонал сторони 
 Процентні доходи – – 1 – –
 Процентні витрати 421 2 836 26 14 –
 Витрати на виплати та комісійні 42 – – – –
 Адміністративні та інші операційні витрати 33 – – – 622

Станом на 31 грудня 2006 року обмінний курс дорівнював 5,0500 гривень за 1 долар США

Нижче наведені сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті 
ними протягом 2006 року:

Станом на 31 грудня 2005 року залишки по операціях з пов’язаними 
сторонами були такими:

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними 
сторонами за 2005 рік:

У 2006 році загальна сума винагороди провідного управлінського 
персоналу складалася із заробітної плати, премій та інших 
короткострокових компенсацій загальною сумою 546 тисяч доларів 
США (у 2005 році – 421 тисяча доларів США), включаючи соціальне 
страхування у сумі 58 тисяч доларів США. 
У 2006 році винагорода чотирьом іноземним керівникам, в тому числі 
Голові Правління, виплачувалася як частина винагород керівництву 
згідно з договором про надання управлінських послуг, підписаним з 
IPC, як зазначено у Примітці 21.

29 Події після звітної дати

Як описано у Примітці 15, 20 грудня 2006 року Банк підписав з ЄБРР 
нову угоду про надання синдикованого кредиту у сумі 27 000 тисяч 
доларів США. Перший транш цього кредиту у сумі 5 000 тисяч доларів 
США був отриманий Банком 16 лютого 2007 року.
Як зазначено у Примітці 18, у січні 2007 року зміни у статуті Банку 
щодо збільшення акціонерного капіталу були зареєстровані районною 
державною адміністрацією та відповідні зміни були внесені до 
Державного реєстру банків. 28 березня 2007 року Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку видала Банку свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій.

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)

У тисячах доларів США (долар США 

є валютою подання, Примітка 3)
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Контактна інформація

Головний офіс

Київ

03115, Київ,
пр-т Перемоги 107-А 
Тел.:  (044) 590 10 00 
Факс: (044) 590 10 01
cs@procreditbank.com.ua

Відділення

Київ 1

01135, Київ,
вул. Павлівська 26/41 
Тел.:  (044) 501 56 86
Факс: (044) 501 56 86 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 2

04053, Київ,
вул. Смирнова-Ласточкіна 1-3 
Тел.:  (044) 272 64 99
Факс: (044) 272 44 83 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 3 

04210, Київ,
вул. Героїв Сталінграду 24-А
секція 4 
Тел.:  (044) 585 86 26
Факс: (044) 585 86 26
cs@procreditbank.com.ua

Київ 4

02121, Київ,
пр-т Бажана 26  
Тел.:  (044) 585 86 10
Факс: (044) 585 86 13
cs@procreditbank.com.ua

Київ 5 

03150, Київ,
вул. Боженка 86 
Тел.:  (044) 490 60 40
Факс: (044) 490 60 41
cs@procreditbank.com.ua

Київ 6

03115, Київ, 
пр-т Перемоги 103 
Тел.:  (044) 585 86 05
Факс: (044) 585 86 05
cs@procreditbank.com.ua

Київ 7 

02154, Київ,
вул. Ентузіастів 25
Тел.:  (044) 585 86 30
Факс: (044) 585 86 30
cs@procreditbank.com.ua

Київ 8

01004, Київ,
вул. Червоноармійська 24 
Тел.:  (044) 538 03 00 
Факс: (044) 538 03 01 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 9

04073, Київ, 
пр-т Московський 16-Б
Тел.:  (044) 426 49 53 
Факс: (044) 426 49 51 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 10

01034, Київ,
вул. Лисенка 1 
Тел.:  (044) 585 86 20 
Факс: (044) 234 28 17 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 11

03170, Київ,
вул. Тулузи 3б
Тел.:  (044)  585 85 90 
Факс: (044) 585 85 92 
cs@procreditbank.com.ua

Київ 12

01010, Київ,
вул. Січневого Повстання 3
Тел.:  (044) 585 85 95 
Факс: (044) 585 85 95
cs@procreditbank.com.ua

Київ 13

03111, Київ,
вул. Васильківська 6
Тел.:  (044) 585 86 00 
Факс: (044) 585 86 03 
cs@procreditbank.com.ua

Біла Церква

09117, Біла Церква,
вул. 50-річчя Перемоги 15 
Тел.: (04463) 90 272
Факс (04463) 90 275
cs@procreditbank.com.ua

Дніпропетровськ 1

49000, Дніпропетровськ, 
вул. Карла Лібкнехта 4-А 
Тел.:  (056) 770 77 10
Факс: (056) 770 77 10
cs@procreditbank.com.ua

Дніпропетровськ 2

49081, Дніпропетровськ, 
пр-т Газети “Правда” 12 
Тел.:  (0562) 349 222
Факс: (0562) 349 222
cs@procreditbank.com.ua
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Дніпродзержинськ 

51900, Дніпродзержинськ,
пр-т Леніна 49 
Тел.:  (0569) 50 09 09
Факс: (0562) 50 09 09
cs@procreditbank.com.ua

Горлівка 

84626, Горлівка, 
пр-т Перемоги 70
Тел.:  (0624) 52 18 18, 52 19 19 
Факс: (0624) 52 18 18, 52 19 19 
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 1

83086, Донецьк, 
вул. Червоноармійська 34 
Тел.:  (062) 345 32 00 
Факс: (062) 345 32 06 
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 2

83055, Донецьк, 
вул. Пушкіна 23, 
Тел.:  (062) 348 36 00
Факс: (062) 348 36 06
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 3

83117, Донецьк, 
вул. Петровського 138 
Тел.:  (062) 334 56 33 
Факс: (062) 334 77 25 
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 4

83017, Донецьк,  
пр-т Шевченка 67 
Тел.:  (062) 349 33 42
Факс: (062) 349 33 38
cs@procreditbank.com.ua

Донецьк 5

83018, Донецьк,
вул. Артема 282 
Тел.:  (062) 348 85 00 
Факс: (062) 348 84 96 
cs@procreditbank.com.ua

Івано-Франківськ 

76000, Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців 11 
Тел.:  (0342) 55 70 00
Факс: (0342) 55 70 13
cs@procreditbank.com.ua

Харків 1

61024, Харків, 
вул. Петровського 37 
Тел.:  (057) 719 27 91
Факс: (057) 719 27 93
cs@procreditbank.com.ua

Харків 2

61012, Харків, 
вул. Карла Маркса 2/15 
Тел.:  (057) 703 94 28
Факс: (057) 703 94 39
cs@procreditbank.com.ua

Харків 3

61003, Харків, 
вул. Кооперативна 13/2 
Тел.:  (057) 717 67 77 
Факс: (057) 717 61 44 
cs@procreditbank.com.ua

Харків 4 

61072, Харків, 
вул. 23 Серпня 32/20
Тел.:  (057) 703 49 50 
Факс: (057) 703 49 53
cs@procreditbank.com.ua

Харків 5

61146, Харків, 
вул. Героїв Праці 24 
Тел.:  (057) 703 61 05 
Факс: (057) 703 60 88 
cs@procreditbank.com.ua

Коломия

78200, Коломия, 
вул. Стуса 2 
Тел.:  (03433) 4 78 15 
Факс: (03433) 4 78 27 
cs@procreditbank.com.ua

Краматорськ

84300, Краматорськ, 
вул. Соціалістична 38 
Тел.:  (0626) 41 47 64, 41 47 87 
Факс: (0626) 41 47 64, 41 47 87 
cs@procreditbank.com.ua

Кременчук

39600, Кременчук, 
вул. Леніна 31 
Тел.:  (0536) 760 758 
Факс: (0536) 760 752 
cs@procreditbank.com.ua

Кривий Ріг

50006, Кривий Ріг, 
пр-т Металургів 22а 
Тел.:  (056) 440 44 10 
Факс: (056) 440 44 13 
cs@procreditbank.com.ua

Львів 1

79007, Львів, 
вул. Городоцька 33 
Тел.:  (032) 298 73 45
Факс: (032) 298 73 45
cs@procreditbank.com.ua

Львів 2

79017, Львів, 
вул. О. Басараб 3 
Тел.:  (032) 297 72 55
Факс: (032) 298 78 20
cs@procreditbank.com.ua

Львів 3

79000, Львів, 
вул. Міцкевича 5
Тел.:  (032) 244 44 60
Факс: (032) 244 44 60
cs@procreditbank.com.ua

Львів 4

79053, Львів,
вул. В.Великого 51
Тел.:  (032) 245 82 00
Факс: (032) 245 82 00
cs@procreditbank.com.ua

Макіївка

86157, Макіївка, 
вул. Леніна 49/17 
Тел.:  (0623) 22 07 64
Факс: (0623) 22 07 67
cs@procreditbank.com.ua

Маріуполь

87539, Маріуполь,
пр-т Металургів 77 
Тел.:  (0629) 41 28 04
Факс: (0629) 41 28 05
cs@procreditbank.com.ua

Одеса 1

65007, Одеса,
вул. В. Арнаутська 121 
Тел.:  (048) 786 07 21
Факс: (048) 786 07 28
cs@procreditbank.com.ua
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Одеса 2

65045, Одеса,
вул. Буніна 33 
Тел.:  (048) 786 07 74
Факс: (0482) 32 92 44
cs@procreditbank.com.ua

Одеса 3

65113, Одеса,
вул. Корольова 33 
Тел.:  (048) 784 16 95
Факс: (048) 791 50 73
cs@procreditbank.com.ua

Полтава

36000, Полтава,
вул. Котляревського 19/10 
Тел.:  (0532) 503 696
Факс: (0532) 506 203
cs@procreditbank.com.ua

Симферополь

95000, Симферополь,
вул. Леніна 1 
Тел.:  (0652) 54 71 77
Факс: (0652) 54 71 77
cs@procreditbank.com.ua

Севастополь

99011, Севастополь,
вул. Велика Морська 27 
Тел.:  (0692) 53 90 00
Факс: (0692) 53 90 01 
cs@procreditbank.com.ua

Сєвєродонецьк

93404, Сєвєродонецьк,
вул. Леніна 39
Тел.:  (06452) 5 55 97
Факс: (06452) 5 55 97
cs@procreditbank.com.ua

Слов’янськ 

84122, Слов’янськ,
вул. Юних Комунарів 80
Тел.:  (06262) 3 41 74  
Факс: (06262) 2 62 11 
cs@procreditbank.com.ua
 
Суми

40030, Суми,
вул. Кірова 6 
Тел.:  (0542) 21 44 50
Факс: (0542) 21 44 59
cs@procreditbank.com.ua

Ужгород

88000, Ужгород, 
вул. Швабська 67а
Тел.:  (0312) 67 22 76
Факс: (0312) 67 15 59
cs@procreditbank.com.ua

Запоріжжя 1

69063, Запоріжжя, 
пр-т Леніна 62 
Тел.:  (061) 220 41 81 
Факс: (061) 220 41 91 
cs@procreditbank.com.ua
 
Запоріжжя 2

69063, Запоріжжя, 
пр-т Леніна 190 
Тел.:  (061) 220 60 71 
Факс: (061) 220 95 57 
cs@procreditbank.com.ua

Ялта

98600, Ялта, 
Московський пр-т 1/6 
Тел.:  (0654) 23 16 42 
Факс: (0654) 23 15 73 
cs@procreditbank.com.ua
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