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Загальна інформація про діяльність банку 

 
 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» 

створене на підставі Рішення Установчих зборів (Протокол № 1 від 16.06.2009 року) внаслідок 

реорганізації Закритого акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» 

шляхом перетворення у відповідності із законами України «Про банки і банківську діяльність», 

«Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими 

актами України.  

 

 Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство. 

 

 Місцезнаходження банку: Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7. 

 

 Скорочене офіційне найменування банку: «ПАТ «АКБ «Траст-капітал». 

 

 Функціональною валютою, у якій ведеться бухгалтерський облік банку є грошова одиниця 

України – гривня. 

 

 Банк надає річну фінансову звітність за 2011 рік у тисячах гривень, звітний період 

визначено станом на 31 грудня 2011 р. (на кінець дня). 

 

 ПАТ «АКБ «Траст-капітал» зареєстрований Національним банком України 10 березня 2004 

року, реєстраційний № 291. 

 

 Протягом звітного періоду ПАТ «АКБ «Траст-капітал» здійснював банківську діяльність 

на підставі отриманих банківських ліцензій Національного банку України: 

- від 30.12.2009 № 211 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою 

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

діяльність», письмовий дозвіл Національного банку України від 04.03.2010 № 211-3 та 

додаток до нього на здійснення операцій: 

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

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

числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів 

та зарахування коштів на них; 

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

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

передбачають їх виконання у грошовій формі; 

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

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

вимог та прийом платежів (факторинг); 

6) лізинг; 

7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів 

для зберігання цінностей та документів; 

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

платіжних інструментів; 

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

карток; 

10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; 

11) операції з валютними цінностями: 

a. неторговельні операції з валютними цінностями; 

b. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, 

прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної 

валюти банків; 

c. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що 

здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі 

укладених банками агентських договорів з юридичними особами-

резидентами; 

d. ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та 

клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 



 2 

e. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в 

іноземній валюті; 

f. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій 

одиниці України; 

g. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в 

іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

h. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній 

валюті та здійснення операцій за ними; 

i. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

j. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

k. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком 

валютно-обмінних операцій); 

l. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

m. інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 

12) емісія власних цінних паперів; 

13) організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 

14) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи 

андеррайтинг); 

15) операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 

a. з інструментами грошового ринку, 

b. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, 

c. з фінансовими ф’ючерсами та опціонами; 

16) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; 

- від 03.11.2011 № 211 на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою 

статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»: 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних і фізичних осіб; 

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у 

банківських металах; 

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 

банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 

 

та Генеральної ліцензії Національного банку України від 03.11.2011 № 211 на здійснення 

валютних операцій згідно з додатком, а саме: 

 - неторговельні операції з валютними цінностями; 

 - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття 

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

 - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що 

здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на укладених банками агентських 

договорів з юридичними особами-резидентами; 

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

нерезидентів у грошовій одиниці України; 

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

валюті; 

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

 - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній 

валюті та здійснення операцій за ними; 

 -  відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та 

здійснення операцій за ними; 

 - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

  - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

 - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з 

готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і 

пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів); 

 - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

 - валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно 

із статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про 

порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних 

операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 

№281. 
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ПАТ «АКБ «Траст-капітал» з 2004 року – учасник Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб (свідоцтво від 25.01.2010 № 163). 

 

 Банк отримав ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: 
1) серія АВ № 520295 від 05.02.2010р. – брокерська діяльність; 

2) серія АВ № 520296 від 05.02.2010р. – дилерська діяльність; 

3) серія АВ № 520297 від 05.02.2010р. – андеррайтинг; 

4) серія АВ № 534201 від 01.07.2010р. – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. 

 

Стратегічною метою діяльності Банку є отримання прибутку від надання повного спектру 

банківських послуг, зміцнення позиції Банку на банківському ринку України шляхом 

нарощування клієнтської бази, збільшення обсягів та прибутковості активних операцій, розвитку 

інвестиційної діяльності, запровадження нових банківських продуктів. 

 

ПАТ «АКБ «Траст-капітал» здійснює свою діяльність як універсальний банк. Станом на 

кінець року Банк є фінансовою установою, здатною запропонувати широкий спектр банківських 

послуг різним сегментам ринку. 

 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року в Банку зареєстровано: 
- 1 306 клієнтів, серед яких: 

o Юридичні особи – 380 (в т.ч. небанківські фінансові установи – 12, та підприємці - 

59); 

o Фізичні особи – 926 (в т.ч. приватні нотаріуси та інші самозайняті особи - 6). 

- 1 814 рахунків клієнтів, в тому числі: 

o Поточних рахунків – 1 646; 

o Вкладних рахунків –    168. 

 

Станом на кінець 2011 року в ПАТ «АКБ «Траст-капітал» відкрито 25 НОСТРО-рахунків та 1 

ЛОРО-рахунок. 

Загальний дебетовий оборот по НОСТРО-рахунках за 2011 рік склав: 

- в російських рублях   –   21 170 тис. RUB; 

- в доларах США    – 216 839 тис. USD; 

- в євро     –   20 751 тис. EUR; 

- в національній валюті   –     6 537 тис. грн. 

Загальний дебетовий оборот по всіх НОСТРО-рахунках у звітному році склав в еквіваленті 

1 968 495 тис. грн. 

 

Основними показниками діяльності ПАТ «АКБ «Траст-капітал» у 2011 році є: 

- зростання активів Банку з 435 642 тис. грн. до 458 253 тис. грн.; 

- збільшення регулятивного капіталу Банку з 85 235 тис. грн. до 123 168 тис. грн.   

Результатом діяльності ПАТ «АКБ «Траст-капітал» в 2011 році є прибуток у розмірі 7 825 

тис. грн. Доходи Банку склали – 41 599 тис. грн., витрати – 33 774 тис. грн.(в т.ч. витрати на податок на 

прибуток – 1720 тис. грн.) 

 Процентні доходи Банку у 2011 році склали 29 613 тис. грн. (81% всіх доходів), із них: 

процентні доходи за кредитами та заборгованістю клієнтів – 73% всіх процентних доходів, процентні 

доходи за коштами в інших банках – 19% всіх процентних доходів, за борговими цінними паперами в 

портфелі банку на продаж – 5%; за кореспондентськими рахунками в інших банках – 3%. 

 Процентні витрати за 2011 рік склали 21 084 тис. грн. (62% всіх витрат), з яких 42% – 

процентні витрати за строковими коштами юридичних осіб; 19% – процентні витрати за строковими 

коштами фізичних осіб; 13% – процентні витрати за поточними рахунками; 13% – процентні витрати за 

строковими коштами інших банків; процентні витрати за субординованим боргом – 12% всіх 

процентних витрат. 

 В результаті чистий процентний дохід за звітний рік склав 8 529 тис. грн. 

 Комісійні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, складають 1 645 тис. грн., 
(менше 4% всіх доходів Банку), комісійні витрати – 419 тис. грн. (менше 2% всіх витрат Банку). 

 Доходи від переоцінки іноземної валюти в 2011 році склали 14 тис. грн. 
 Понад 19% у складі доходів Банку займає результат від переоцінки об’єктів інвестиційної 

нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю із відображенням результатів переоцінки в 

фінансових результатах. 
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 В звітному році питома вага адміністративних та інших операційних витрат склала 33% (10 

547 тис. грн.). Витрати на утримання персоналу в 2011 році склали 3 848 тис. грн. (11% всіх витрат 

Банку за рік). Розформування страхових резервів за звітний рік складає 340 тис. грн.  

 Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності), який 

відображає здатність Банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, 

станом на кінець дня 31 грудня 2011 року становив 26,86%, за умови нормативного значення – не 

менше 10%. 

 

 Банком також складається звітність за сегментами контрагентів. Основними сегментами 

Банком визначені: 

- послуги корпоративним клієнтам (юридичним особам, в т.ч. небанківським фінансовим 

установам, фізичним особам – підприємцям), 

- послуги фізичним особам; 

- інвестиційна банківська діяльність (послуги для/від банківських установ, платіжних 

систем). 

 

Протягом 2011 року ПАТ «АКБ «Траст-капітал» не припиняв окремих видів банківських 

операцій. 

 

У звітному періоді не відбувалося злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення 

Банку.  

 

Утримання банківських ризиків на прийнятному рівні є одним із головних завдань 

менеджменту Банку для забезпечення надійності та ефективної діяльності Банку в цілому. Основні 

стратегічні завдання з питань управління ризиками Банку, в тому числі рівень толерантності Банку 

до ризику, визначає Наглядова рада Банку. 

 У побудові системи ризик-менеджменту Банк керується рекомендаціями Національного 

банку України та Базельського комітету банківського нагляду. Нормативна база Банку з питань 

управління ризиками включає в себе відповідні Положення, які визначають методи та прийоми 

управління окремими банківськими ризиками: 

- ризик ліквідності, 

- кредитний ризик, 

- валютний ризик, 

- процентний ризик, 

- операційний ризик, 

- ринковий ризик. 

 

Загальне керівництво та контроль за рівнем ризику забезпечує Правління Банку та 

відповідні підрозділи та комітети: 

- Комітет по управлінню активами та пасивами (надалі - КУАП); 

- Кредитний комітет; 

- Департамент аналізу, планування та управління ризиками. 

 

Діяльність КУАП регламентована внутрішнім положенням Банку «Про Комітет по 

управлінню активами та пасивами». КУАП формує стратегію управління активами та пасивами, 

приймає рішення та рекомендації щодо оперативного управління активами та пасивами, 

контролює рівень банківських ризиків, встановлює ліміти на проведення банківських операцій, які 

обмежують рівень ризиків.  

 Оперативний контроль та аналіз банківських ризиків здійснює Департамент аналізу, 

планування та управління ризиками, який виконував свої функції протягом 2011 року у 

відповідності до внутрішнього положення ПАТ «АКБ «Траст-капітал» «Про Департамент аналізу, 

планування та управління ризиками». До компетенції Департаменту входить:  

планування довгострокових грошових потоків Банку. Складання прогнозних планів руху 

коштів і планових обсягів по залученню та розміщенню фінансових ресурсів; 

підготовка необхідних документів, що стосуються показників діяльності банку у разі 

залучення кредитів рефінансування; 

винесення на розгляд КУАПу пропозицій відносно лімітів на значення окремих показників з 

метою обмеження рівня фінансових ризиків, зокрема розривів активів і пасивів за строками 

погашення, розривів активів і пасивів, чутливих до зміни процентних ставок, валютної позиції, 

структури активів та пасивів, та інших показників; 



 5 

винесення на розгляд КУАПу пропозицій відносно встановлення лімітів щодо окремих 

операцій, лімітів ризиків контрпартнерів, структури балансу, відповідно до рішень Правління з 

питань політики щодо ризикованості та прибутковості діяльності банку; 

оцінка рівня фінансових ризиків: ліквідності, валютного, процентного, а також операційних 

та інших можливих ризиків, та підготовка відповідних аналітичних звітів Правлінню Банку; 

щомісячний аналіз звітності, отриманої від банків-контрагентів, здійснення оцінки 

фінансового стану та визначення розрахункових лімітів на банки-контрагенти за операціями на 

міжбанківському ринку; 

винесення на розгляд відповідного комітету Банку пропозицій щодо затвердження лімітів на 

банки-контрагенти за операціями на міжбанківському ринку; 

оцінка фінансового стану потенційних позичальників – як фізичних, так і юридичних осіб, 

та надання висновків кредитному комітету щодо рівня ризику проведення кредитних операцій з 

ними; 

оцінка фінансового стану та визначення ліміту відповідальності страхових компаній, з 

якими Банк співпрацює. Контроль за дотриманням та періодичний перегляд ліміту 

відповідальності страхових компаній; 

розробка, періодичне оновлення та винесення на розгляд Правління Плану негайних дій на 

випадок втрати ліквідності; 

участь в роботі Кредитного комітету та Комітету по управлінню активами та пасивами. 

 

Повноваження щодо контролю за різними видами ризиків розподілені між структурними 

підрозділами Банку та колегіальними органами, створеними згідно рішень Правління. 

Основними завданнями Кредитного комітету Банку є мінімізація кредитних ризиків, а також 

управління кредитно-інвестиційним портфелем, захист економічних інтересів Банку, контроль за 

дотриманням Банком вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів 

Національного банку України, та внутрішніх нормативних документів Банку, в частині здійснення 

операцій пов’язаних із розміщенням вільних коштів Банку. Кредитний комітет розглядає питання 

щодо: 

визначення структури кредитного, інвестиційного портфелю Банку;   

надання чи ненадання кредитів, гарантій юридичним особам, фізичним особам підприємцям, 

фізичним особам; 

здійснення інвестицій; 

прийняття рішень щодо умов/зміни умов кредитування (розміру кредиту, ліміту кредитної 

лінії, строку кредиту, процентної ставки, штрафних санкцій, предмету забезпечення, та інше); 

визначення або затвердження плану заходів щодо роботи з проблемними активами, та 

погашення проблемної заборгованості; 

вирішення питання про визнання заборгованості безнадійною, та винесення на розгляд 

Правління та Наглядової ради Банку питання щодо визнання заборгованості безнадійною та 

списання її за рахунок сформованого резерву; 

класифікації кредитного портфелю та стану формування резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями Банку та стану формування резерву під сумнівні 

нараховані доходи; 

затвердження розрахунків резервів та здійснення контролю за їх формуванням та 

використанням; 

надання пропозицій щодо розробки та участь у розробці заходів з мінімізації кредитних 

ризиків; 

прийняття рішень з розміщення коштів по різного виду кредитних операціях (лізингових, 

факторингових, операцій з векселями, та інших); 

проведення інвентаризації та затвердження результатів інвентаризації кредитного та 

інвестиційного портфелів Банку. 

  

Головне завдання системи управління ризиками Банку полягає в мінімізації негативного 

впливу зовнішніх факторів на реалізацію стратегічних завдань розвитку Банку, запобігання 

зниженню фінансових результатів його діяльності. 

 

З метою забезпечення своєчасного виконання грошових зобов’язань, уникнення кризових 

ситуацій, Банк постійно відслідковує рівень ліквідності, підтримуючи її на достатньому рівні для 

своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й 

валюти операцій, забезпечуючи необхідне співвідношення між власними та залученими коштами 

та оптимальну структуру активів. Основними підходами Банку для мінімізації ризику ліквідності є 

виконання вимог Національного банку України щодо показників ліквідності (нормативів 
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ліквідності та нормативу обов’язкового резервування коштів на коррахунку в Національному 

банку України), запровадження короткострокового та середньострокового планування грошових 

потоків, контроль узгодженості активів та пасивів Банку за строками погашення; наявність плану 

заходів на випадок виникнення непередбачуваних (кризових) ситуацій. 

 

Управління кредитними ризиками Банк здійснює на двох рівнях: на рівні кожної окремої 

позики та на рівні кредитного портфелю в цілому. 

На рівні позик аналізується кредитоспроможність позичальника та здійснюється оцінка 

ризикованості конкретного кредитного проекту. На рівні кредитного портфелю управління 

ризиком здійснюється створенням резервів під кредитні операції на підставі їх класифікації. 

 

 З метою мінімізації рівня ринкового та валютного ризиків Банк: 

- визначає ступінь невідповідності величини активів і зобов’язань у тій чи іншій валюті, або 

розмір відкритої валютної позиції; 

-  дотримується лімітів та обмежень розміру відкритої валютної позиції;  

- здійснює управління структурою активів та зобов’язань з метою максимізації чистого 

спреду та чистої процентної маржі. 

 

Управління операційним ризиком в Банку здійснюється за допомогою:  

використання процедур та засобів контролю за дотриманням облікової політики Банку та 

вимог нормативно-правових актів Національного банку; 

використання процедур та засобів контролю за функціонуванням інформаційних систем 

Банку та забезпечення безперебійної діяльності, зокрема процеси дублювання і відновлення 

інформації, а також резервні системи у разі втрати доступу або знищення важливої інформації або 

технологій; 

здійснення операцій на підставі технологічних схем (карт) продуктів та послуг Банку, які 

підтримуються в постійно актуальному стані; 

формалізації бізнес процесів та процедур,  

впровадження системи контролю рівня операційного навантаження, рівня помилок або 

порушень, допущених при здійсненні операцій, 

розподілу повноважень при здійсненні операцій, 

застосування подвійного контролю при здійсненні всіх операцій Банку, 

поточного та послідуючого контролю відповідності операцій, що здійснюються внутрішнім 

правилам та процедурам, та, в свою чергу, контролю відповідності внутрішніх правил та процедур 

стандартам та чинним нормативно-правовим актам. 

 

Управління ризиками, що не піддаються кількісній оцінці (юридичний ризик, ризик 

репутації, тощо) Банк здійснює шляхом моніторингу рейтингу Банку в ЗМІ, впровадження 

типових договорів, здійснення обов’язкової юридичної експертизи всіх проектів Банку та угод, що 

укладаються. 

 

Згідно із Статутом ПАТ «АКБ «Траст-капітал», органами управління Банку є: 

Загальні збори акціонерів; 

Наглядова рада Банку; 

Правління Банку. 

 

Вищим органом управління ПАТ «АКБ «Траст-капітал» є Загальні збори акціонерів Банку 

(Загальні збори). 

У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери Банку, які є власниками акцій 

на дату проведення Загальних зборів, незалежно від кількості акцій, якими вони володіють. До 

виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить: 
1) визначення основних напрямків діяльності Банку;  

2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

3) прийняття рішення про анулювання викуплених Банком акцій; 

4) прийняття рішення про зміну Банком типу акціонерного товариства; 

5) прийняття рішення про розміщення акцій Банку; 

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку; 

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку; 

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Банку; 

9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду, Правління та 

Ревізійну комісію Банку, внесення змін та доповнень до них та їх відміну (скасування);  
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10) затвердження річного звіту Банку; 

11) розподілу прибутку і збитків Банку; 

12) прийняття рішення про викуп Банком розміщених них акцій; 

13) прийняття рішення про форму існування акцій Банку; 

14)затвердження розміру річних дивідендів; 

15) обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових 

або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради; 

16) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; 

17) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення 

їх повноважень; 

18) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора); 

19) прийняття рішення про виділ, поділ, злиття, приєднання, перетворення, припинення Банку 

та ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення діяльності, затвердження 

порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 

задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу/передавального 

акту/розподільчого балансу тощо; 

20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту 

Ревізійної комісії; 

21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку; 

22) затвердження висновків зовнішнього аудитора Банку; 

23) притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Банку; 

24) вирішення інших питань, передбачених законодавством України. 

 Повноваження з вирішення питань, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів 

акціонерів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам управління Банку. 

 

 Наглядова рада Банку представляє та захищає права та інтереси акціонерів Банку в період між 

проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом 

Банку, контролює і регулює діяльність Правління Банку, а також вирішує питання, що передані до її 

компетенції Загальними зборами акціонерів. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

1) затвердження внутрішніх нормативних документів Банку (положень, порядків, правил, 

інструкцій тощо), обов’язковість затвердження яких саме Наглядовою радою передбачено 

законодавством України; 

2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 

Позачергових Загальних зборів; 

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій; 

4) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 

5) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 

7) обрання та відкликання Голови та членів Правління Банку; 

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами 

Правління, встановлення розміру їх винагороди; 

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 

11) обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством України та Статутом Банку; 

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів акціонерів; 

14) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших 

об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт 

чи послуг, що є його предметом, становить від 10% до 25% вартості активів Банку за 

даними його останньої річної фінансової звітності; 

16) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

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

акцій; 

17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
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18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів 

Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

19) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 

законодавством України. 

 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку, не можуть 

вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, прямо 

передбачених законодавством України. 

Наглядова рада Банку вирішує й інші питання та здійснює інші функції, які передбачені в 

Положенні про Наглядову раду Банку. 

 

Правління Банку є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю 

Банку, формує фонди, необхідні для статутної діяльності Банку, несе відповідальність за ефективність 

роботи Банку та забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Банку, 

згідно із принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів 

Банку і Наглядової ради. 

 У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку та вирішує всі питання діяльності 

Банку, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку. 

Роботою Правління керує Голова Правління Банку. Він організовує роботу Правління, 

скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління Банку. 

Голова правління має право: 
- розподіляти обов’язки між членами Правління Банку та заступниками Голови Правління; 

- без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Банку в межах своїх повноважень; 

- представляти інтереси Банку у відносинах з підприємствами, установами, організаціями 

всіх форм власності та державними органами, фізичними особами-підприємцями, 

фізичними особами щодо будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю Банку; 

- делегувати будь-які свої повноваження та обов’язки іншим особам в порядку, визначеному 

законодавством України; 

- без довіреності укладати від імені Банку будь-які правочини, господарські договори, 

контракти, сума за якими менша 10% вартості активів Банку за даними останньої річної 

фінансової звітності Банку; 

- затверджувати положення про структурні підрозділи Банку та посадові інструкції 

працівників Банку; 

- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки/розпорядження, обов’язкові 

для виконання всіма працівниками Банку; 

- самостійно наймати та звільняти працівників Банку, крім тих, призначення та звільнення 

яких вимагає погодження Наглядової ради Банку, вживає до них заходи заохочення та 

накладає на них дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та 

внутрішніх документів Банку; 

- затверджувати штатних розпис Банку; 

- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Банку. 

 

Органами контролю ПАТ «АКБ «Траст-капітал» є Ревізійна комісія та Служба 

внутрішнього аудиту Банку. 

Для цілей контролю та перевірки фінансової та господарської діяльності Банку, а також з 

метою дотримання ним законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку 

України в ПАТ «АКБ «Траст-капітал» створено Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається та 

підзвітна Загальним зборам акціонерів Банку.  

До компетенції Ревізійної комісії належить: 
- контроль дотримання Банком законодавства України та нормативно-правових актів 

Національного банку України, 

- розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій 

Загальним зборам акціонерів, 

- перевірка фінансово-господарської діяльності Банку за результатами минулого фінансового 

року; 

- винесення на Загальні збори акціонерів та/або Наглядовій раді Банку пропозицій щодо будь-

яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки та 

стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів та акціонерів Банку. 

 Перевірки діяльності Банку здійснюються Ревізійною комісією на вимогу Загальних зборів 

акціонерів, Наглядової ради, за своєю власною ініціативою або на вимогу будь-яких акціонерів, які 

разом володіють 10% і більше відсотками акцій Банку. 
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Звіт про рух грошових коштів 
ПАТ «АКБ «Траст-капітал» 

станом на 31.12.2011  

(прямий метод) 

    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 

1 2 3 4 5 

  Грошові кошти від операційної діяльності 

1 Процентні доходи, що отримані       27 519      36 464 

2 Процентні витрати, що сплачені       (21 302)     (28 848) 

3 Комісійні доходи, що отримані          1 636         1 527  

4 Комісійні витрати, що сплачені           (383)         (337) 

5 
Доходи, що отримані за операціями з торговими 

цінними паперами   
 -   -  

6 
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими 

похідними інструментами   
 -   -  

7 
Доходи, що отримані за операціями з іноземною 

валютою   
         403           338  

8 Інші отримані операційні доходи          1 566         1 893  

9 Виплати на утримання персоналу         (3 850)       (3 761) 

10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати         (6 262)       ( 7 244) 

11 Сплачений податок на прибуток             (644)            ( 11)  

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов'язань   
 (1 317)           21  

  Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 

паперами   
- - 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки у 

фінансових результатах   

- - 

   15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 

банках 
      (27 923)     71 459 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам  
   (48 969)    30 177 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами   
        76         (90) 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами      (21 108)    (7 147) 

19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків      (4 222)    (38 085) 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів       (11 429)      (29 711)  

   21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані банком 
   -   -  

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов'язаннями   
     (60)        83  

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 

зобов'язання   
 3   -  

24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 

діяльності/(використані в операційній діяльності)   
(114 949) 26 707 

  Грошові кошти від інвестиційної діяльності 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
(20 203) (5 000) 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  
 -   -  

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
 

 - - 
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Звіт про власний капітал ПАТ «АКБ «Траст-капітал» 

станом на 31.12.2011 року (кінець дня) 

                                        (тис.грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 

Належить акціонерам материнського банку 

Усього власного 

капіталу статутний 

капітал 

резервні та 

інші фонди 

банку 
(примітка 20) 

нерозподі-

лений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Залишок на 01 січня 2010 року   33 250 23 395 4 956 61 601 61 601 

2 
Вплив переходу на нові та/або переглянуті 

стандарти і тлумачення, що забезпечують 

контекст, у якому слід читати стандарти 
  - - - - - 

3 Скоригований залишок на 01 січня 2010 року   33 250 23 395 4 956 61 601 61 601 

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

4.1. Результат переоцінки їх до справедливої вартості  - - - - - 

4.2. Продаж або витрати від зменшення корисності  - - - - - 

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

5.1. Результат переоцінки 10 - - - - - 

5.2. Реалізований результат переоцінки 10 - - - - - 

6 Результат переоцінки за операціями хеджування   - - - - - 

7 Накопичені курсові різниці 20 - - - - - 

8 Відстрочені податки 25 - - - - - 

9 Розподіл прибутку   4 956 (4 956) - - 

10 
Чистий дохід/(збиток), що визнаний 

безпосередньо у складі власного капіталу 
  - 4 956 (4 956) - - 

11 Прибуток/(збиток) за рік   - - 26   26 26 

12 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік   - 4 956 (4 930) 26 26 

13 Емісія акцій 19 - - - - - 
14 Власні акції, що викуплені у акціонерів:   - - - - - 

14.1. Викуплені 19 - - - - - 

14.2. Продаж 19 - - - - - 

14.3. Анулювання 19 - - - - - 

15 
Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо 

виплати 
 - - - - - 
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Примітка 1. Облікова  політика 

 

Примітка 1.1. Основна діяльність 

 

Протягом звітного року, що закінчився 31 грудня, під час виконання своїх функцій ПАТ 

«АКБ «Траст-капітал» (надалі – Банк) керувався законами України, нормативно-правовими 

актами Національного банку України, Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів 

України, на які посилається Облікова політика Банку, та якими керуються працівники Банку в 

своїй діяльності, а саме: 

- Цивільним кодексом України; 

- Господарським кодексом України; 

- Кодексом Законів про працю України; 

- Законом України «Про банки і банківську діяльність», 

- Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (до 01.04.2011р.); 

- Податковим кодексом України; 

            - Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг»; 

- Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом»; 

- Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

- Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; 

- Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»; 

- Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; 

- Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, 

затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998 № 566; 

- Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та 

банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженим постановою Правління 

Національного банку України від 08.12.2004 № 601; 

- Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженою постановою 

Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 (до 15.07.2011); 

- Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174 (3 15.07.2011); 

- Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 

затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, 

- Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, 

затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, 

- Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими 

постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255, 

- Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та 

формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 481;  

- Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків 

України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 

480, 

- Положенням про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками 

України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001 

№427,  

- Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків 

України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 

480; 

- Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських 

металах у банках України, затвердженою постановою Правління Національного банку України 

від 17.11.2004 № 555; 

- Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління 

Національного банку України від 06.07.2000 № 279; 



 17 

- Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій 

з юридичними і фізичними особами, затвердженим постановою Правління Національного банку 

України від 03.12.2003 N 516; 

- Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у 

банках України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 

08.04.2005р. № 123; 

- Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків 

України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009  

N259; 

- Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України від 21.08.2001 № 368; 

- Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та 

іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 

12.11.2003 N 492; 

- Інструкцією про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України 

поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України від 17.03.2009 № 140; 

- іншими нормативно-правовими актами Національного банку України, 

- іншими підзаконними та нормативними документами України. 

 

Протягом 2011 року з метою забезпечення оптимізації ефективної організації роботи 

структурних підрозділів, підвищення координованості та відповідальності, забезпечення 

своєчасності вирішення службових питань, ПАТ «АКБ «Траст-капітал» вніс зміни в 

організаційну структуру Банку 

Це дало можливість керівництву Банку більш мобільного та ефективного управління, а 

також підвищення швидкості обслуговування клієнтів. 

В звітному році діяльність Банку забезпечували: 

- Департаменти: 

o Казначейства (в т.ч. 1 відділ), 

o Аналізу, планування та управління ризиками (в т.ч. 2 Управління), 

o Безпеки та правового забезпечення (в т.ч. Юридична служба та Служба 

безпеки); 

- Управління: 

o Активних операцій (в т.ч. 1 відділ), 

o Обслуговування клієнтів (в т.ч. 2 відділи та відділення); 

- Відділи: 

o Валютного контролю, 

o Матеріально-технічного забезпечення, 

o Адміністративний, 

o Неторговельних операцій, 

o Внутрішньої бухгалтерії та податкового обліку, 

o Супроводження та контролю банківських операцій, 

o Звітності, 

o Касових операцій, 

o Зберігача цінних паперів;  

o Інформаційних технологій, 

o Платіжних карток, 

- Служби: 

o Внутрішнього аудиту, 

o Фінансового моніторингу. 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року в складі організаційної структури Банку 

функціонувало 1 відділення (в м.Києві). 

 

Протягом року ПАТ «АКБ «Траст-капітал» здійснював операції у відповідності до 

отриманої банківської ліцензії Національного банку України від 30.12.2009 № 211 на право 

здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої 

статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», письмових дозволів 
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Національного банку України: № 211-2 від 30.12.2009  та № 211-3 від 04.06.2010р. та додатків 

до них. 

У зв’язку із змінами законодавства України щодо регулювання діяльності банків, 

вищезазначена ліцензія Банку втратила чинність. З 03.11.2011 року ПАТ «АКБ «Траст-капітал» 

здійснює банківські операції на підставі Банківської ліцензії від № 211 від 03.11.2011 на право 

надання банківських послуг, визначених частиною третьою ст.47 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 211 від 

03.11.2011 на право здійснення валютних операцій згідно з Додатком. 

 ПАТ «АКБ «Траст-капітал» функціонує як універсальна банківська установа. 

 

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності. 

 

Банк веде бухгалтерський облік всіх операцій шляхом безперервного документального їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису згідно з планом 

рахунків бухгалтерського обліку, розробленого та затвердженого Національним банком 

України. 

Система обліку Банку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та 

податковий облік, які ґрунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняються формою та 

періодичністю розрахунку даних.  

Облікова політика Банку – це сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової 

звітності. 

Облікова політика Банку ґрунтується на принципах, визначених Національним банком 

України в Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, 

основних принципах міжнародних стандартів фінансової звітності та національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актах Національного банку України. 

Відповідно до цього відмінності між Обліковою політикою Банку та Міжнародними 

стандартами фінансової звітності визначаються тими розбіжностями та відмінностями, які 

існують між Національними стандартами бухгалтерського обліку, нормативними документами 

Національного банку України та Міжнародними стандартами фінансової звітності.     

У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку, ведення рахунків і складання 

фінансової звітності Банк дотримувався фундаментальних принципів та критеріїв визнання 

активів та зобов’язань, а саме: 

безперервність – передбачається, що Банк буде продовжувати свою діяльність в 

майбутньому без суттєвого скорочення її масштабів та немає наміру ліквідуватися в осяжному 

майбутньому;  

нарахування – результати діяльності структурних підрозділів Банку відображаються в 

регістрах аналітичного обліку та фінансових звітах того періоду, до якого вони відносяться, а не 

в тому періоді, коли буде отримано, або сплачено грошові кошти за ними. Доходи та витрати 

Банку, які відносяться до звітного періоду, відображаються у звітах того ж періоду;  

послідовність – Банк постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського 

обліку для забезпечення  порівнянності показників фінансових звітів за різні періоди;  

обачність – дотримання певної обережності таким чином, щоб активи та/або дохід не 

завищувались, а зобов’язання та/або витрати – не занижувались. Активи і доходи не мають бути 

переоцінені, а зобов’язання та витрати недооцінені з метою виключення можливості переходу 

фінансових ризиків до наступних звітних періодів навіть у випадках, коли це може викликати 

збитки за поточний звітний період; 

дата операції та її коригування – відображення операцій у бухгалтерському обліку в 

момент здійснення цих операцій, тобто в момент переходу прав на активи або виникнення 

заборгованості, незалежно від дати перерахування коштів. У наступному обліковому періоді 

дозволяється робити коригування у тому разі, якщо події, згідно з якими вони проводяться, 

стосуються операцій  вже здійснених у звітному місяці, але не відображених у балансі Банку на 

кінець попереднього місяця, з метою відображення  реального стану у фінансових звітах;  

окреме відображення активів та зобов’язань – всі рахунки, за якими відображаються 

активи та зобов’язання, оцінюються окремо і відображаються у розгорнутому вигляді (з 

окремим визначенням статей); 
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прийнятність попередніх залишків за рахунками – залишки за балансовими та 

позабалансовими рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати 

залишкам на кінець попереднього звітного періоду; 

превалювання сутності над формою – операції відображаються (обліковуються та 

розкриваються) у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не лише юридичної 

форми; 

відкритість та зрозумілість – фінансові звіти мають бути якісними, деталізованими, 

вивіреними і зрозумілими для користувачів, уникаючи багатозначності та правдиво  

відображаючи операції Банку; 

суттєвість – включення до фінансових звітів усієї суттєвої інформації, корисної для 

прийняття рішень керівництвом Банку, його акціонерами чи іншими користувачами, відсутність 

якої або неправильне тлумачення може негативно вплинути на прийняття рішень  економічного 

характеру; 

конфіденційність – інформація, відображена у звітності Банку, не може негативно 

впливати на його інтереси, але має представляти весь обсяг інформації, що вимагається чинним 

законодавством та МСБО; 

автономність – активи та зобов’язання банку мають бути відокремлені від активів та 

зобов’язань інших банків (підприємств) або спільних підприємств та організацій. 

 

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком 

фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 

збитку. 

Активи і зобов’язання Банку первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському 

обліку пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або справедливою 

вартістю). 

При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштів, зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на 

зобов’язання.  

При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за сумою коштів, 

яку було б необхідно сплатити при придбанні таких активів на поточний момент часу, а 

зобов’язання – за сумою коштів, яка була б потрібна для погашення зобов’язання на поточний 

момент часу. У подальшому приведення поточної вартості активів до їх справедливої вартості 

здійснюється шляхом переоцінки (дооцінки або уцінки). 

Крім зазначених методів та критеріїв оцінки активів та зобов’язань, які застосовувались 

Банком при визнанні на дату балансу, Банк здійснює оцінку їх реального стану з використанням 

принципів нарахування та відповідності доходів та витрат, формування спеціальних резервів, 

амортизації вартості основних засобів та нематеріальних активів тощо. 

 

Примітка 1.3. Консолідована фінансова звітність 

 

Банк не є материнським банком консолідованої групи; інформація, яка розкриває вказану 

примітку відсутня. 

 

Примітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів 

 

Банк застосовує критерії визнання активів та зобов’язань, за якими активи та 

зобов’язання визнаються в балансі лише за наявності достовірної оцінки, тобто можливості 

визначення грошової суми, в якій відповідні елементи балансу мають бути відображені у 

звітності. 

 

До елементів балансу відносяться наступні категорії фінансових результатів подій та 

операцій Банку, які поєднані в окремі групи відповідно до їх економічних характеристик – 

активи, зобов’язання, капітал, доходи та витрати. 

 

Початкова оцінка фінансових інструментів здійснюється за справедливою вартістю або 

за собівартістю. 

 

В звітному році надані/отримані кредити та розміщені/залучені депозити під час 
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первісного визнання Банк оцінював за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію, 

і відображає в бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов’язання, які не підлягають 

взаємозаліку. 

Витрати на операцію, що безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового інструменту 

Банк уключав у суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом. Дисконт (премію) 

Банк амортизував із застосуванням ефективної ставки відсотка. 

Протягом звітного року Банком не визнавався в бухгалтерському обліку прибуток або 

збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу/фінансового 

зобов’язання та вартістю договору, оскільки вартість фінансових активів та фінансових 

зобов’язань визначалась за процентними ставками, які не відрізнялись від ринкових. 

  

Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському 

обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на придбання цих цінних паперів.  

На дату балансу цінні папери в портфелі Банку на продаж відображаються за 

справедливою вартістю.  

 

Придбані основні засоби та нематеріальні активи протягом звітного року оцінювались і 

відображались Банком в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка є собівартістю 

відповідного об’єкту. 

Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат:  

- суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) 

та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);  

- реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у 

зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;  

- суми ввізного мита;  

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо 

вони не відшкодовуються банку);  

- витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів;  

- витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;  

- інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у 

якому вони придатні для використання за призначенням.  

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання 

або доведення об'єкта до робочого стану, не включались Банком до його первісної вартості.  

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання 

(з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають 

відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до 

стану, придатного для використання за призначенням.  

 

На дату балансу необоротні активи відображаються: 

o основні засоби: 

а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації 

та накопичених збитків від зменшення корисності; 

б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності – для 

об’єктів, які раніш вже були переоцінені. 

o нематеріальні активи – за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

 

Примітка 1.5 Торгові цінні папери 

 

В звітному періоді Банк не здійснював операцій з торговими цінними паперами. 

 

Примітка 1.6 Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Більше третини активів Банку складають кредитні операції. Збільшенню питомої ваги 

цих активів та підтримання якості кредитного портфелю на високому рівні із впровадженням 

нових технологій кредитування приділяється велика увага з боку керівництва Банку.  

Свою кредитну політику Банк будує на принципах: забезпеченості, зворотності, 
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строковості та платності. 

У відповідності до затвердженої Кредитної політики Банк надає кредити іншим банкам, 

юридичним та фізичним особам.  

Надані кредити після первісного визнання Банк оцінює за амортизованою собівартістю з 

використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації 

дисконту (премії). 

Банк визнає зменшення корисності фінансового активу, якщо є об’єктивне свідчення 

зменшення їх корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного 

визнання активу, і така подія (або події) впливає (впливають) на попередньо оцінені майбутні 

грошові потоки від фінансового активу, які можна достовірно оцінити, а саме: 

- фінансові труднощі позичальника, 

- порушення умов договору (невиконання зобов’язань, прострочення сплати процентів 

та основної суми боргу). 

Зменшення корисності в бухгалтерському обліку відображається шляхом формування 

спеціальних резервів за рахунок операційних витрат Банку. 

Фактори, які Банк розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення 

понесення збитку від знецінення, включають інформацію про ліквідність, платоспроможність, 

операційний та фінансовий ризик позичальників, загальнодержавні та місцеві економічні 

тенденції та умови, а також справедливу вартість забезпечення, гарантій/порук. Ці та інші 

фактори, окремо або разом, надають об’єктивні свідчення того, що збиток від знецінення 

фінансового активу або групи фінансових активів був понесений. 

Формування спеціальних резервів для покриття можливих витрат та збитків за 

кредитними операціями, які визнаються Банком як знецінені, здійснювалось відповідно до 

вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, 

шляхом щомісячних нарахувань за рахунок операційних витрат банку як резерв під стандартну 

заборгованість та/або під нестандартну заборгованість на балансових рахунках групи 240 

«Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам». 

Банком створювались резерви у тій валюті, в якій обліковувалась заборгованість. У разі 

формування резерву в іноземній валюті, бухгалтерські проводки здійснювались з врахуванням 

офіційного курсу на день проведення операції. У зв’язку із тим, що резерв для покриття 

можливих витрат та збитків за кредитними операціями в іноземній валюті на дату балансу 

створюється щомісяця шляхом розформування резерву на попередню звітну дату та формування 

нового резерву за офіційним курсом Національного банку України на звітну дату, курсові 

різниці не виникають, та не відображаються у фінансовій звітності Банку. 

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями формувався в 

Банку щомісячно, виходячи із якісного стану кредитного портфеля Банку на останній робочий 

день звітного місяця, відповідно до Положення про порядок формування та використання 

резерву для відшкодування можливих втрат за  кредитними операціями банків, затверджених 

Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279 та внутрішніх 

нормативних документів. Бухгалтерський облік створення та використання резервів 

здійснювався Банком у відповідності з Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, 

вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в 

банках України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 

27.12.2007 № 481.  

Створені резерви використовуються виключно на покриття заборгованості (втрат) за 

знеціненими активами за рішенням Правління Банку та погодженням Наглядової ради Банку 

після закінчення строку позовної давності або в інших випадках, передбачених законодавством 

України та внутрішніми нормативними документами Банку.  

Банк припиняє визнання фінансового активу, якщо:  

а) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами 

договору, закінчується;  

б) фінансовий актив передається без збереження всіх ризиків та винагород від володіння 

цим активом. 

Кредити списуються за рахунок резерву, якщо вже немає реальної перспективи 

відшкодування у найближчому часі, а все забезпечення було реалізовано чи передано Банку, за 

рішенням Наглядової ради за поданням Правління Банку. Такі кредити списуються після 

завершення всіх необхідних юридичних процедур і визначення суми збитків.  

Повернення раніше списаних сум враховується як прибуток. Якщо сума резерву на 
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знецінення кредитів зменшується внаслідок події, яка сталася після його створення, таке 

зменшення резерву враховується в звіті про прибутки і збитки. 

 

В 2011 році Банк здійснив списання сумнівної заборгованості за рахунок створених 

резервів по 2 кредитам: 

- юридичної особи – в сумі 5 621 тис.грн.,  

- фізичної особи – в сумі 7 112 тис. грн.., в т.ч. нарахованих доходів  – 79 тис.грн.   

Протягом звітного року не здійснювалось повернення попередньо списаних безнадійних 

активів. 

 

Банк відображає в бухгалтерському обліку надані зобов’язання кредитного характеру у 

частині акредитивів та фінансових гарантій під час первісного визнання як зобов'язання за 

справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих Банком комісій. 

Облік наданих гарантій Банк здійснює в день набрання нею чинності за відповідними 

позабалансовими рахунками. 

Банк здійснює амортизацію первісно визнаного зобов’язання за наданою гарантією 

прямолінійним методом. 

Банк визнає потрібну суму для сплати за наданою гарантією за станом на дату балансу, 

якщо він упевнений у тому, що змушений буде платити за такою гарантією. На визначену суму 

за вирахуванням суми отриманої винагороди (з урахуванням накопиченої амортизації) Банк 

створює резерв за виданими зобов’язаннями. 

Якщо Банк виконує зобов’язання за наданими гарантіями, сума такої гарантії списується 

з позабалансових рахунків. 

Якщо гарантія забезпечена грошовими коштами, то Банк виконує гарантію і одночасно 

здійснює відшкодування суми виплаченої банком гарантії з рахунків по їх обліку.  

У разі виконання зобов’язання за гарантією боржником або іншою зобов’язаною особою, 

а також у разі припинення дії відповідного договору про забезпечення, вартість забезпечення 

списується з позабалансових рахунків. 

У разі визнання Банком заборгованості за виплаченими гарантіями безнадійною щодо 

повернення, така заборгованість списується за рахунок сформованого резерву під нестандартну 

заборгованість. 

 

Примітка 1.7 Цінні папери у портфелі банку на продаж 

 

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються цінні папери, які банк готовий 

продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов’язаними з 

ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій, інші цінні папери, придбані з метою 

утримання їх у портфелі на продаж. 

Придбані цінні папери у портфелі на продаж первісно оцінюються та відображаються в 

бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з 

придбання таких цінних паперів. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у 

портфель на продаж відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх 

придбання. 

На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються за справедливою 

вартістю.  

Цінні папери в портфелі на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, 

підлягають переоцінці. Результати переоцінки на дату балансу обов’язково відображаються в 

капіталі Банку. Оскільки в портфелі на продаж протягом звітного року Банк обліковував лише 

державні цінні папери (облігації внутрішньої державної позики України, ощадні сертифікати 

Національного банку України), їх справедлива вартість дорівнювала балансовій вартості.   

Усі цінні папери в портфелі Банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на 

зменшення корисності. Зменшення корисності цінних паперів визнається формуванням резерву 

під операції з цінними паперами. 

Дохід за борговими цінними паперами визнається під час кожної переоцінки, але не 

рідше одного разу на місяць. Амортизація дисконту (премії) здійснюється одночасно з 

нарахуванням процентів.  
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Витрати на операції, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів у портфель на 

продаж, відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) під час первісного визнання 

цих цінних паперів.  

За борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж Банк визнає процентні 

доходи, у тому числі процентні доходи у вигляді амортизації дисконту (премії), з використанням 

ефективної ставки відсотка.  

Банк застосовує метод ефективної ставки відсотка з урахуванням вимог, які визначені 

нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку доходів і 

витрат.  

Банк визнає процентні доходи за цінними паперами в портфелі на продаж на дату їх 

переоцінки та обов'язково на дату балансу, але не рідше одного разу на місяць.  

 Якщо за цінними паперами визнавалося зменшення корисності, то процентні доходи 

визнаються із застосуванням до амортизованої собівартості ставки відсотка, що 

використовувалася для дисконтування майбутніх грошових потоків під час останньої оцінки 

збитків унаслідок зменшення корисності.  

Нарахування процентів за борговими цінними паперами здійснюється за процентною 

ставкою купона. 

Амортизація дисконту (премії) не здійснювалась для боргових цінних паперів, якщо 

величина дисконту (премії) на дату придбання була несуттєвою, тобто менше 1 % від суми 

номіналу (у такому разі вся сума дисконту (премії) збільшувала (зменшувала) процентні доходи 

(витрати) під час нарахування доходу (витрат). 

На звітну дату відсутні цінні папери, які продані та куплені за договорами репо. 

 

Примітка 1.8 Цінні папери у портфелі банку до погашення 

 

Протягом звітного року облік цінних паперів в портфелі до погашення Банком не 

здійснювався. 

 

Примітка 1.9 Інвестиційна нерухомість 

 

У відповідності із Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів та 

нематеріальних активів банків України, яка затверджена постановою Правління Національного 

банку України від 20.12.2005 № 480, введених в дію з 01.01.2008 року, Банком визнана та 

обліковується інвестиційна нерухомість. 

Для визначення активу як об’єкту інвестиційної нерухомості Банк застосовував критерії 

оцінки: 

- об’єкт основних засобів перебуває у власності Банку та не використовується для 

надання послуг або для адміністративних цілей; 

- об’єкт основних засобів надається в (лізинг) оренду за договором про оперативний 

лізинг (оренду) з метою отримання орендних платежів. 

 

Під час первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості Банк відобразив її в 

бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та 

всі витрати, що безпосередньо пов’язані з її придбанням. 

Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк 

здійснює за справедливою вартістю, з визнанням змін справедливої вартості в прибутку або 

збитку, амортизація та зменшення корисності не визнаються. 

Банк здійснює оцінку інвестиційної нерухомості на кожну наступну після первісного 

визнання дату балансу на підставі висновку про ринкову вартість незалежного експерта.  

Метод оцінки об’єкта інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю послідовно 

застосовуватиметься Банком до часу вибуття або декласифікації об’єкту нерухомості. 

 

Примітка 1.10 Основні засоби 

 

Основні засоби Банку визнаються за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що 

пов’язані з придбанням, створенням, доставкою, установкою та введенням в експлуатацію та 

суми податків, сплачених у зв’язку з придбанням, що не компенсуються Банку.  

Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу його подальший облік в 
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Банку здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між первісною 

вартістю та сумою зносу (амортизації). 

У зв’язку із застосуванням методу первісної вартості (собівартості) переоцінка 

необоротних активів не здійснюється. 

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: 

а) основні засоби: 

- будинки, споруди і передавальні пристрої, 

- транспортні засоби, 

- машини та обладнання,  

- інструменти, прилади, інвентар (меблі), 

- інші основні засоби (побутові прилади невиробничого характеру тощо); 

 б) інші необоротні матеріальні активи: 

  - бібліотечні фонди, 

  - малоцінні необоротні матеріальні активи, 

  - тимчасові (не титульні споруди), 

  - інші необоротні матеріальні активи; 

 в) незавершені капітальні інвестиції. 

 

Необоротні активи амортизуються протягом строку їх корисного використання за 

рахунок витрат Банку. 

Порядок та норми нарахування і обліку амортизації основних засобів регламентується 

внутрішніми нормативними документами Банку. 

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом щомісячно за 

нормами амортизації, виходячи із терміну корисного використання основних засобів, а саме: 

- будинки, споруди    – 50 років (норма амортизації – 2%), 

- транспортні засоби    – 4 роки (норма амортизації – 25%), 

- машини та обладнання    – 4 роки (норма амортизації – 25%), 

- інструменти, прилади, інвентар  – 7 років (норма амортизації – 14,3%), 

- інше обладнання     – 4 роки (норма амортизації – 25%) 

 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 

здійснювалась у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об’єкта.  

Наприкінці звітного фінансового року Банком було переглянуто строки корисного 

використання (експлуатації) основних засобів і нематеріальних активів. Результати перегляду не 

привели до зміни встановлених раніше строків корисного використання (експлуатації) основних 

засобів і нематеріальних активів, і, таким чином, норми амортизації було залишено без змін. 

 

Примітка 1.11 Нематеріальні активи 

 

Придбані нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з 

фактичних витрат на їх придбання (виготовлення) та доведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання за призначенням. 

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з 

удосконаленням цих нематеріальних активів. 

Витрати банку, здійснені для підтримання в робочому стані нематеріальних активів, 

включаються до складу витрат звітного періоду. 

Нематеріальні активи підлягають амортизації. Амортизація нараховується 

прямолінійним методом протягом визначеного строку корисного використання (5 років).  

Протягом звітного року метод нарахування амортизації та термін корисного 

використання нематеріальних активів не змінювався. 

Протягом звітного року Банком не здійснювалась переоцінка первісної вартості 

нематеріальних активів.  

 

Примітка 1.12 Оперативний лізинг 

 

Протягом звітного року в оперативний лізинг (оренду) надавалось нежитлове 
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приміщення, визнане Банком як «інвестиційна нерухомість».  

Вартість угоди оренди розрахована на підставі порівняння ринкових цін та з 

урахуванням індексу інфляції за попередній місяць. 

 

Примітка 1.13 Фінансовий лізинг 

 

Протягом звітного року Банк не надавав та не отримував активи у фінансовий лізинг. 

 

Примітка 1.14 Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи 

вибуття 

 

В звітному періоді Банк не проводив операцій з переведення активів до груп вибуття. 

 

Примітка 1.15 Припинена діяльність 

 

В 2011 році Банком не здійснювалось припинення видів діяльності. 

 

Примітка 1.16 Похідні фінансові інструменти 

 

Станом на 31 грудня 2011 року у Банку відсутні деривативні контракти. На протязі 

звітного року контракти, призначені для обліку хеджування, не укладалися. 

 

Примітка 1.17 Податок на прибуток 

 

Протягом звітного року податок на прибуток нараховувався Банком за ставками: 

- 25% від прибутку Банку, що підлягав оподаткуванню згідно із Законом України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» (до 01.04.2011р.); 

- 23% від прибутку Банку, що підлягає оподаткуванню згідно Податкового кодексу 

України.  

Об’єктом оподаткування Банку є прибуток із джерелом походження в Україні та за її 

межами, який банк визначає шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на суму наданих 

послуг та інших витрат звітного податкового періоду у відповідності із вимогами Податкового 

кодексу України. 

Банк, у строки визначені Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» 

подав до податкового органу «Декларацію з податку на прибуток банку» за І квартал 2011 року. 

У відповідності до вимог Податкового кодексу України Банком складено та подано  

«Декларацію з податку на прибуток банку» за ІІ-ІV квартали 2011 року. 

В звітному році Банк здійснював облік поточних і відстрочених податкових зобов’язань 

та податкових активів у відповідності до Інструкції про порядок відображення в 

бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та 

податкових зобов’язань, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 

17.03.2009 № 140. 

Коригування сум відстрочених податкових зобов’язань і активів відбувається на основі 

даних податкового обліку один раз в кінці року. 

Облік сум поточних податкових зобов’язань здійснюється Банком у відповідності до 

проведених розрахунків у встановлені строки протягом звітного року.  

Поточний податок на прибуток визнається зобов’язанням у сумі, що підлягає сплаті, 

розрахований за звітний період відповідно до податкового зобов’язання. Перевищення 

сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською 

заборгованістю за податком на прибуток.  

Відстрочене податкове зобов’язання збільшує суму податку, що підлягає сплаті, в 

наступні періоди, а відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових 

різниць, які підлягають вирахуванню. 

Різниця між обліковим та податковим прибутком пояснюється наявністю постійних 

неоподаткованих різниць по доходах та по витратах та наявністю тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню по доходах та витратах, а саме: різниця в нарахуванні амортизації 

основних засобів по податковому та бухгалтерському обліку, різниця в обліку операцій з 

цінними паперами, різниця в податковому та бухгалтерському обліку доходів та витрат 
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майбутніх періодів, доходи від вибуття основних засобів, доходи (витрати) від оцінки 

інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю. 

 

Примітка 1.18 Власні акції, викуплені у акціонерів 

 

Протягом звітного періоду Банк не здійснював викуп власних акцій у акціонерів. 

 

Примітка 1.19 Доходи і витрати 

 

Доходи і витрати Банку визнаються за таких умов: 

- визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями банку; 

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

точно визначений.  

Для обліку доходів та витрат Банк застосовував принципи бухгалтерського обліку: 

- нарахування та відповідності доходів і витрат, тобто для визначення результату 

звітного періоду  зіставлялись доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображались в обліку та звітності під час 

їх виникнення, а не під час надходження або сплати грошових коштів; 

- обачливості для застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до 

яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не 

занижуватимуться. 

Доход Банку визначався та оцінювався в момент збільшення активу або зменшення 

зобов’язання, що обумовлювало ріст власного капіталу при умові, що фінансовий результат 

операції досить точно оцінений. Усі доходи, що відносились до звітного періоду відображались 

в цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані кошти. 

Отримані доходи, які відносяться до майбутніх періодів, обліковувались  Банком як 

відстрочені (рахунок 3600).   

Витрати звітного періоду визнавались і оцінювались в момент зменшення активу, або 

збільшення зобов’язання, що приводило до зменшення власного капіталу при умові, що ці 

витрати досить точно оцінені. Витрати що відносились до звітного періоду відображались в 

цьому ж періоді, незалежно від того, коли сплачені кошти. 

Здійснені витрати та платежі, які належали до майбутніх періодів, обліковувались, як 

відстрочені витрати (рахунок 3500).   

Поправки до витрат або доходів попередніх облікових періодів обліковувались Банком 

шляхом здійснення коригуючих/виправних проводок на рахунках, по яких раніше 

відображались такі доходи чи витрати. 

Облік доходів та витрат здійснювався наростаючим підсумком з початку року. Залишки 

за рахунками доходів та витрат закрились в кінці року в кореспонденції з рахунками капіталу 

банку.  

Нарахування процентів та прирівняних до них комісій, здійснювалось Банком 

щомісячно, незалежно від періодичності розрахунків. Нарахування доходів/витрат банку 

здійснювалось також на дату оформлення документа, який підтверджував надання послуги.  

Банк обліковував окремі доходи за касовим методом, згідно з яким облік доходів 

здійснювався у момент їх надходження, а не в момент виникнення – принцип обережності. 

За касовим методом враховувались окремі комісійні доходи Банку. 

Нараховані доходи обліковувались на рахунках нарахованих доходів до строку їх 

погашення або при непогашенні боржником заборгованості переносились на рахунки 

прострочених нарахованих доходів чи сумнівних до отримання доходів на наступний день. 

Нараховані доходи за активними операціями Банку вважаються сумнівними щодо 

отримання, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів або проценти та/або 

комісії за ним прострочені понад 60 днів. 

Для розрахунку процентних доходів (витрат) Банк, як правило, використовував метод 

«факт/факт» (фактична кількість днів у місяці та році) для угод укладених у національній валюті 

або на умовах, передбачених договором.  

При розрахунку відсотків за кредит враховувався перший день і не враховувався 

останній день договору, при розрахунку відсотків за депозитами враховувався день, наступний 

за днем залучення коштів і не враховувався останній день договору. При нарахуванні процентів 

за звітний місяць, останній календарний день місяця включався в розрахунок, крім випадків, 
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коли звітна дата є датою закінчення договору. 

Розмір процентних ставок, умови, порядок їх нарахування та сплати обумовлювались 

угодами з контрагентами Банку у відповідності до процентної політики Банку та рекомендацій 

Комітету з питань управління активами та пасивами (КУАП) Банку. 

Фактична сплата процентних доходів (витрат), як правило, здійснювались контрагентом-

банком в останній робочий день місяця у розмірі нарахування за повний календарний місяць. За 

кредитами юридичних та фізичних осіб строк сплати визначався в договорах.  

Процентні доходи (витрати) за угодами про кореспондентські відносини та договорами 

банківського рахунку нараховувались в останній день поточного місяця за повний календарний 

місяць дії договору. 

Комісії за послуги з обов’язковим результатом враховувались за фактом надання 

(отримання) послуги або за фактом досягнення результату за угодою на підставі первинних 

документів (актів виконаних робіт та інше). 

Методом нарахувань банк проводив орендні платежі та інші доходи/витрати, що 

передбачали складання акта виконаних робіт (наданих послуг). 

Комісії за послуги, що надаються поетапно, враховувались в рамках кожного етапу в 

міру реалізації угоди, та наявності первинного документа, що підтверджує факт 

надання/отримання послуг. 

Нарахування та отримання доходів та нарахування й оплата витрат в іноземній валюті 

відображалось за рахунком в іноземній валюті з використанням рахунку 3800 «Позиція банку 

щодо іноземної валюти». 

Доходи і витрати в іноземній валюті відображались за рахунками «Доходи» і «Витрати» 

за офіційним курсом, що діяв на дату їх нарахування, а не на дату розрахунків.   

Фінансовий результат від операцій з іноземною валютою відображався за балансовим 

рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами». Банк 

здійснював на окремому аналітичному рахунку облік реалізованого результату від торгівлі 

іноземною валютою.  

 

Примітка 1.20 Іноземна валюта 

 

Під час відображення операцій з іноземною валютою, за балансовими рахунками Банком  

використовувались наступні  курси:  

а) за офіційним валютним курсом на дату валютування відображалась іноземна валюта в 

подвійній оцінці - за номіналом та в гривневому еквіваленті (доходи та витрати, що нараховані, 

отримані або сплачені в іноземній валюті; усі зарахування та списання з кореспондентського 

рахунку, куплена-продана іноземна валюта, тощо);  

б) за ринковим курсом гривні відображались в разі купівлі-продажу іноземної валюти за 

гривні; 

в)  за офіційним валютним курсом гривні відображались на дату нарахування, отримання 

і сплати доходів та витрат в іноземній валюті. 

г) за офіційним валютним курсом на дату сплати авансу (попередньої оплати) гривні 

відображались в разі придбання за іноземну валюту немонетарних активів (запасів, основних 

засобів, нематеріальних активів тощо) та отримання робіт і послуг.  

В звіті «Баланс» активи та зобов’язання в іноземній валюті відображені за офіційним 

курсом гривні до іноземних валют, доведеним Національним банком України службовим 

розпорядженням № 205/507 від 29 грудня 2011р.  

Залишки по рахунках в іноземній валюті обліковувались в балансі на звітну дату по 

офіційному курсу гривні до іноземних валют за наступними валютами: долари США, російські 

рублі, англійські фунти стерлінгів, ЄВРО. 

Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків іноземної валюти) усіх 

монетарних статей в іноземній валюті здійснювались Банком під час кожної зміни офіційного 

валютного курсу. При цьому до монетарних статей відносились статті балансу про грошові 

кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій 

(або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. До немонетарних статей відносились інші, ніж 

монетарні статті балансу. 

Бухгалтерські проводки за обмінними операціями здійснювались з використанням 

технічних рахунків, які не несуть економічного навантаження і використовується для технічного 

здійснення операцій – 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» та 
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3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».  

Наприкінці кожного операційного дня суми в гривневому еквіваленті на технічних 

рахунках 3800 та 3801 дорівнювали один одному.  

Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахунками 

3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) того самого коду іноземної валюти 

відображались на відповідному балансовому рахунку 6204 «Результат від торгівлі іноземною 

валютою та банківськими металами». 

Формування фінансової звітності здійснювалось без урахування залишків за технічними 

рахунками 3800 та 3801.  

Переоцінка позабалансових рахунків (крім рахунку 9809, за яким обліковувалась 

іноземна валюта, придбана на аукціонах в Національному банку України) здійснювалась Банком 

за позабалансовим рахунком 9900. 

Основним методом, що його використовує Банк для управління валютним ризиком є 

лімітування валютної позиції Банку. Ліміт валютної позиції по кожній валюті окремо 

встановлюється у відповідності до «прийнятного» ризику збитків, що затверджується 

Правлінням, та імовірності настання таких збитків, що розраховується на базі статистичних 

досліджень минулих періодів. 

 

Примітка 1.21 Взаємозалік статей активів та зобов’язань  

 

Взаємозалік статей активів та зобов’язань балансу в звітному році не проводився.  

 

Примітка 1.22 Звітність за сегментами 

 

Банком виділено наступні основні сегменти банківської діяльності: 

- послуги корпоративним клієнтам (юридичним особам, в т.ч. небанківським 

фінансовим установам, фізичним особам – підприємцям); 

- послуги фізичним особам; 

- інвестиційна банківська діяльність.  

   

 Послуги корпоративним клієнтам включають обслуговування поточних рахунків 

юридичних осіб та підприємств малого та середнього бізнесу, залучення депозитів, надання 

кредитних ліній у формі «овердрафт», обслуговування карткових рахунків, надання кредитів та 

інших видів фінансування, а також операції з іноземною валютою. До корпоративних клієнтів 

відносяться учасники господарських відносин (господарські організації, філії, представництва, 

інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними 

для здійснення господарської діяльності та фізичні особи, які здійснюють господарську 

діяльність.  

 Послуги фізичним особам включають надання банківських послуг клієнтам – фізичним 

особам із відкриття та ведення поточних, залучення вкладів (депозитів), споживчого та 

іпотечного кредитування. До фізичних осіб відносяться громадяни України, іноземці та особи 

без громадянства. 

 Інвестиційна банківська діяльність включає операції на міжбанківському ринку, операції 

з цінними паперами, іноземною валютою і банкнотами.  

 Операції між сегментами банківської діяльності здійснюються на звичайних комерційних 

умовах. Засадами ціноутворення в Банку за міжсегментними операціями є: 

 - собівартість продажу відповідної банківської послуги з урахуванням прямих і 

непрямих витрат (при неможливості точно оцінити обсяги витрат, використовують оціночну 

модель); 

 - взаємозв’язок послуги, по якій встановлюється ціна, з іншими послугами, які 

споживає клієнт; 

 - темпи виконання підрозділами Банку завдань по продажу послуг відповідним 

сегментам бізнесу. 
Дохід сегмента – це дохід, який відноситься безпосередньо до сегмента, або відповідна 

частина доходу, яку можна розподілити на сегмент за обґрунтованою основою. 
Витрати сегмента – це витрати, які безпосередньо відносяться до сегмента або відповідна 

частина витрат, яку можна розподілити за сегментами на обґрунтованій основі. 
 Основою для розподілу доходів і витрат за сегментами є безпосереднє відношення 
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Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 

 

 

Динаміка показників економічного розвитку України в 2011 році, зокрема і грошово-

кредитного ринку, свідчить про закріплення позитивних тенденцій на етапі посткризового 

відновлення. 

Серед головних позитивних змін, які були характерні для грошово-кредитного ринку в 

цей період та сформували надійну основу для подальшого зміцнення банківської системи, а 

також сприяли відновленню її інвестиційної функції, можна виділити такі: 

1. Приріст індексу споживчих цін за 2011 рік становив 4,6 %, що є найнижчим 

показником за останні дев’ять років. Більш низький показник інфляції порівняно з 

прогнозованим урядом на 2011 рік (8,9 %) забезпечив збереження вартості заощаджень 

населення та позитивно вплинув на динаміку реального ефективного обмінного курсу і створив 

підґрунтя для подальших сприятливих зрушень у макроекономічній сфері та на фінансовому 

ринку. 

2. Стабільне функціонування валютного ринку. На фоні сезонних чинників та 

напруження на міжнародних фінансових ринках, на внутрішньому ринку протягом року попит 

на іноземну валюту виявився більшим за пропозицію, але він нівелювався курсовими 

коливаннями гривні та валютними інтервенціями Національного банку України, від’ємне сальдо 

яких перевищило 2 млрд.дол.. З початку року курс гривні до долара на міжбанківському ринку 

знизився на 0,84%, а на готівковому сегменті – на 0,1%. 

3. Відновлення довіри вкладників до банківської системи та національної валюти, що 

сприяло закріпленню тенденції до збільшення депозитів як населення, так і юридичних осіб. 

Загальний обсяг депозитів за 2011 рік зріс на 17,6%. При цьому за рік обсяг депозитів в 

національній валюті зріс на 40,7 млрд.грн., а обсяг депозитів в іноземній валюті – на 32,3 

млрд.грн.екв.. 

5. Відновлення інвестиційної функції банківської системи. За результатами 2011 року 

обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 14,9% (вдвічі більше, ніж за 2010 

рік), у тому числі у національній валюті – на 21,6%. 

6. Покращення роботи банківської системи – регулятивний капітал банків зріс на 10,9%, 

рівень збитків знижено до 7,7 млрд. грн. (порівняно з 13,0 млрд. грн. у 2010 році). 

 

У 2011 році основні показники економічного розвитку України демонстрували 

позитивну динаміку. Зокрема, приріст реального ВВП за підсумками 2011 року становив 5,2 % 

порівняно зі зростанням на 4,1 % у 2010 році. Номінальний ВВП у 2011 році згідно з 

оперативними оцінками становив 1 314 млрд. грн. 

У першому півріччі 2011 року зростання як зовнішнього, так і внутрішнього попиту на 

продукцію української промисловості стимулювало її прискорене зростання (8,7 % за перше 

півріччя 2011 року). Водночас у другому півріччі погіршення зовнішньоекономічної 

кон’юнктури безпосереднім чином відобразилося на уповільненні темпів зростання 

промислового виробництва. У цілому в 2011 році обсяги промислового виробництва 

збільшилися на 7,3 %, зокрема металургії – на 8,5 %, хімічної та нафтохімічної промисловості – 

на 14,4 %. Основним фактором збереження високих темпів зростання був попит на продукцію 

галузей з боку машинобудування та будівництва, що свідчить про пожвавлення інвестиційної 

активності. Зростання обсягів виробництва машинобудування за рік становило 16,9 %, 

будівництва – 11,1 %. 

Вплив уповільнення темпів зростання промислового виробництва у другому півріччі 

2011 року на динаміку ВВП був компенсований за рахунок суттєвого збільшення обсягів 

сільськогосподарського виробництва в цей період. Високий урожай зернових культур (56,7 млн. 

т) та овочів був основним чинником приросту сільськогосподарського виробництва, зростання 

обсягів якого за 2011 рік становило 17,5 %. Наявність експортних мит дещо стримувала експорт 

зернових. З іншого боку, зростання пропозиції на внутрішньому ринку сприяло зниженню цін на 

борошно, овочі та цукор в останні місяці минулого року. 

Посилення внутрішнього споживчого попиту сприяло зростанню роздрібного 

товарообороту, приріст якого за 2011 рік становив 14,7 % порівняно з 2010 роком. 

Економічне зростання характеризувалося інтенсифікацією інвестиційних процесів – 

інвестиції в основний капітал за 9 місяців 2011 року збільшилися на 21,2 % порівняно з 
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відповідним періодом 2010 року (у цілому за 2010 рік було зафіксовано їх зменшення на 0,6 %). 

Значним джерелом фінансування інвестицій були капітальні видатки бюджету, приріст яких за 

перших 11 місяців 2011 року в номінальному вираженні становив 39 %. 

Зростання реального сектора економіки відповідним чином відображувалося на 

прибутковості його суб’єктів. Прибутки підприємств за перших 11 місяців 2011 року 

збільшилися на 49 % порівняно з відповідним періодом 2010 року, а збитки – на 7,5 %. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за станом на 01.01.2012 становив 

1,8%, зменшившись порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 0,2 в.п. 

 

2011 рік характеризувався суттєвим зниженням інфляції – приріст індексу споживчих цін 

становив 4,6 %, що є найнижчим показником за останні 9 років. 

У першому півріччі 2011 року відчувався певний вплив на ціни внутрішнього ринку з 

боку загальносвітових тенденцій до зростання цін на продовольство та енергоресурси. Крім 

того, відбувалося певне підвищення адміністративно регульованих цін та тарифів внаслідок їх 

корекції. Водночас, уже починаючи з березня, темпи інфляції щомісяця знижувались, а 

зростання показника інфляції в річному вимірі, які фіксувалися упродовж квітня – червня 2011 

року, були наслідком статистичних ефектів бази порівняння, оскільки в аналогічному періоді 

2010 року фіксувалася дефляція. 

Уповільненню цінової динаміки в 2011 році сприяло зокрема: високий урожай зернових 

культур 2011 року (який зріс більше, ніж на 40 % понад очікуваний рівень і становив приблизно 

57 млн. тонн), а також овочів. Це призвело до зниження цін на сирі продовольчі товари (на 4 % 

за 2011 рік) вперше з 2002 року і зумовило від’ємний внесок цієї товарної групи в ІСЦ (- 1,1 в. 

п.). У свою чергу це також обумовило зниження цін на продовольчі товари з високим ступенем 

обробки, які входять до базової інфляції, що частково обумовило її зниження; відтермінування 

підвищення цін на газ для населення, запланованого на друге півріччя 2011 року, стримувало 

зростання цін на товари та послуги, що регулюються адміністративно. У підсумку зростання цін 

адміністративно регульованих товарів та послуг у 2011 році уповільнилося (до 9,2 % за 2011 рік) 

після зростання в середньому на 20 % в останні 3 роки. Однак тарифи на електроенергію були 

збільшені на 22,9 %, гарячу воду та опалення – на 15,1 %, квартирну плату – на 19,7 %. Тарифи 

на газ залишилися незмінними, хоча ціна імпорту природного газу суттєво підвищилася (на 28 

% в середньому за рік); зважена грошово-кредитна політика. Зокрема, з огляду проведення 

Національним банком жорсткої грошово-кредитної політики, яка обмежувала надмірне 

зростання споживчого попиту, та прогнозовану динаміку обмінного курсу гривні до долара 

США. Зокрема, ціни на непродовольчі товари (за вирахуванням палива) за 2011 рік зросли лише 

на 2,6 %. 

Зростання базового ІСЦ (індикатор інфляційного тиску з боку попиту) в 2011 році 

уповільнилося до 6,9 % з 7,9 % в 2010 році. Показник базової інфляції в 2011 році був 

найнижчим з початку його оприлюднення у 2008 році. У свою чергу ВВП наближувався до 

свого потенційного рівня (розрив ВВП був 0,7 % в 2011 році), що обмежило зниження базової 

інфляції. 

Індекс цін виробників у 2011 році зріс на 14,2 %, що було обумовлено суттєвим 

зростанням цін чорних металів та нафти на світових ринках, а також на імпортований 

природний газ (на 25 %, 40 % та 28 % відповідно в середньому за рік). 

 

За підсумками 2011 року зафіксовано дефіцит зведеного платіжного балансу в сумі 2,4 

млрд. дол. США порівняно з профіцитом – 5,0 млрд. дол. США в 2010 році. 

Дефіцит поточного рахунку за 2011 рік становив 9,3 млрд. дол. США порівняно з 3,0 

млрд. дол. США в 2010 році. Головними чинниками такого збільшення дефіциту стали: 

 зростання вартісних обсягів імпорту енергоносіїв (на 8,8 млрд. дол. США порівняно з 

2010 роком); 

 розширення внутрішнього попиту, пов’язане з реалізацією інвестиційних проектів, 

спрямованих як на підготовку до ЄВРО-2012, так і на оновлення основних фондів 

вітчизняних підприємств (у результаті імпорт продукції машинобудування зріс на 7,3 

млрд. дол. США порівняно з 2010 роком);  

 погіршення в другому півріччі зовнішньої кон’юнктури на світових товарних ринках; 

 збільшення виплат доходів за інвестиціями (на 2,5 млрд. дол. США). 

Профіцит рахунку капітальних та фінансових операцій платіжного балансу за 

підсумками 2011 року становив 6,8 млрд. дол. США порівняно з 8,0 млрд. дол. США у 2010 
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році. Такий профіцит було сформовано майже виключно за рахунок реального сектору, що 

активно залучав інвестиційний та борговий капітал. Чисті залучення уряду в 2011 році були 

значно нижчі, ніж у 2010 році, а банки продовжували скорочувати свою зовнішню 

заборгованість. 

 
Неоднорідність макроекономічної ситуації безпосередньо зумовлювала особливості 

реалізації грошово-кредитної політики в окремі періоди 2011 року. 

У першому півріччі 2011 року макроекономічне середовище реалізації грошово-

кредитної політики характеризувалося сприятливими зовнішньоекономічними умовами. За 

зростаючої динаміки світових цін на товари українського експорту та активних зовнішніх 

запозичень у першому півріччі минулого року платіжний баланс був зведений з позитивним 

сальдо – 1,8 млрд. дол. США. Зростання зовнішнього та внутрішнього попиту на продукцію 

української промисловості зумовлювало її прискорене зростання (8,7 % за перше півріччя 2011 

року). У той самий час прискорення цінової динаміки на світових товарних ринках разом з 

підвищенням адміністративно регульованих цін та тарифів створювало певні ризики для 

розвитку інфляційних процесів в Україні. 

У цей період Національний банк проводив помірно жорстку грошово-кредитну політику, 

яка полягала не стільки в посиленні параметрів тих або інших монетарних інструментів та 

механізмів, скільки в утриманні від їх послаблення. 

Стале збільшення обсягів надходжень іноземної валюти від нерезидентів не лише 

сприяло врівноваженню міжбанківського валютного ринку, але й надавало можливість 

Національному банку поповнювати міжнародні резерви. Позитивне сальдо інтервенцій 

Національного банку на валютному ринку за січень – травень 2011 року становило 1,7 млрд. 

дол. США. Домінування пропозиції на валютному ринку дало змогу Національному банку 

вжити заходів з його лібералізації (у рамках умов програми “Стенд-бай” з МВФ). Зокрема, 

банкам було дозволено проводити між собою операції своп, здійснювати арбітражні операції на 

міжбанківському валютному ринку України, а також власні операції в межах установлених 

лімітів відкритої валютної позиції без наявності зобов’язань. 

Забезпечення Національним банком помірно жорсткого характеру політики через 

стабілізацію ринкових очікувань та посилення довіри до гривні сприяло: 

 перелому інфляційних тенденцій – уже починаючи з березня темпи інфляції щомісяця 

знижувались, а високі показники інфляції в річному вимірі були наслідком статистичних 

ефектів бази порівняння, оскільки в квітні – червні 2010 року фіксувалася дефляція; 

 сталому зростанню депозитної бази банків, загальний обсяг яких протягом першого півріччя 

2011 року збільшився на 11,5 %; 

 зниженню рівня доларизації депозитів – до 41,46 % за станом на 01.07.2011 порівняно з 

42,03 % за станом на початок 2011 року; 

 зниженню відсоткових ставок за операціями банків, зокрема середньозважена відсоткова 

ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 15,0 % у грудні 2010 року до 14,0 % 

у червні 2011 року. 

У другому півріччі 2011 року умови функціонування економіки суттєво погіршилися. 

Насамперед це було пов’язано з проявами рецесії в масштабах світової економіки, що мало 

наслідком падіння попиту на продукцію українського експорту, а також загостренням боргової 

кризи у країнах Європи та США, що ускладнило доступ українських позичальників до світових 

ринків капіталу. Як наслідок, зведене сальдо платіжного балансу в другому півріччі 2011 року 

було від’ємним ( - 4,2 млрд. дол. США). 

Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури безпосереднім чином відобразилося на 

уповільненні темпів зростання промислового виробництва (у грудні його обсяг знизився на 0,5% 

вперше з жовтня 2009 року). Високі темпи зростання в сільському господарстві, яких було 

досягнуто внаслідок значних обсягів врожаю, суттєво вплинули на уповільнення інфляції, 

водночас значно не покращили ситуації з платіжним балансом внаслідок дії упродовж більшої 

частини року обмежень на експорт зернових культур. 

Зазначені фактори були причиною виникнення дисбалансу між попитом та пропозицією 

на валютному ринку в цей період. Додатковими факторами підвищення попиту на іноземну 

валюту виступали заходи з лібералізації валютного ринку, які були здійснені відповідно до умов 

програми “Стенд-бай” у травні, а також погіршення очікувань населення через поширення 

песимістичних оцінок щодо перспектив розвитку світової економіки. В умовах підвищення 
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попиту на валюту сальдо операцій Національного банку на валютному ринку, починаючи з 

червня 2011 року набуло від’ємних значень. За червень – грудень сальдо валютних інтервенцій 

Національного банку в 2011 році було від’ємним і становило 5,4 млрд. дол. США. 

Очікування економічних суб’єктів у цей період значною мірою відображувалися і на 

динаміці депозитів. Так, якщо протягом першої половини минулого року більшими темпами 

зростали переважно депозити в національній валюті, то починаючи з серпня – в іноземній 

валюті. Осінні місяці характеризувалися незначним зменшенням загального обсягу депозитів у 

національній валюті, а в листопаді й у іноземній (на 1,4 %). 

У цей період, з метою нівелювання дії ризиків для економічного розвитку України 

Національний банк своєчасно вживав превентивні заходи і вдався до проведення жорсткої 

грошово-кредитної політики. 

Національний банк двічі посилював вимоги до формування банками обов’язкових 

резервів. Зокрема, було зменшено розміри можливого зарахування для покриття обов’язкових 

резервів придбаних банками цільових облігацій внутрішніх державних позик України 

(випущених з метою фінансування заходів, пов’язаних з Євро-2012) з 100 % до 50 % їх 

номінальної вартості. Водночас було оптимізовано нормативи обов’язкового резервування в 

напряму створення більш преференційних умов залучення банками довгострокових коштів. 

Крім того, Національний банк регулярно проводив операції з мобілізації коштів банків, 

загальний обсяг яких за 2011 рік становив 166,8 млрд. грн. За допомогою таких заходів 

Національному банку вдалося зв’язати значну частку вільної ліквідності банківської системи, 

що сприяло стабілізації ситуації на валютному ринку, збільшенню внутрішньої вартості гривні 

та покращенню ринкових очікувань та в результаті – зменшенню інфляції. 

По мірі зниження інфляційного тиску та з метою запобігання невчасному здійсненню 

банками платежів Національний банк ужив певних пом’якшуючих заходів. Зокрема, починаючи 

з грудня Національний банк разом із оптимізацією нормативів обов’язкового резервування 

надав банкам змогу формувати частину обов’язкових резервів (30 %) на кореспондентському 

рахунку в Національному банку, що сприяло розширенню можливостей банків з управління 

власною ліквідністю. Одночасно для банків було встановлено вимогу стосовно щоденного 

зберігання на початок операційного дня коштів обов’язкових резервів на кореспондентському 

рахунку в Національному банку в розмірі 25 % від суми обов’язкових резервів, сформованих за 

попередній звітний період резервування. 

Також Національний банк в останні місяці року інтенсифікував проведення операцій з 

підтримки ліквідності банківської системи. Зокрема, починаючи з листопада був збільшений 

обсяг пропозиції банкам кредитів рефінансування, а також здійснювалися операції на 

відкритому ринку з купівлі державних цінних паперів та прямого репо. Близько 80 % річного 

обсягу операцій з рефінансування було здійснено в останньому кварталі 2011 року. 

У цілому вжиті Національним банком заходи в другому півріччі 2011 року сприяли: 

 продовженню тенденції до прискореного зниження споживчої інфляції; 

 покращенню динаміки платіжного балансу – його зведене сальдо у грудні було майже 

нульовим (- 91 млн. дол. США) порівняно з дефіцитом в 0,9 млрд. дол. в листопаді, 1,6 млрд. 

дол. США – в жовтні, 2 млрд. дол. США – у вересні); 

 зменшенню чистого попиту на готівковому валютному ринку – до 0,7 млрд. дол. США в 

грудні порівняно з 2,1 у вересні; 

 відновленню тенденції до зростання коштів на депозитних рахунках у національній валюті 

після їх зниження в жовтні-листопаді. Загальний приріст таких депозитів у грудні 2011 року 

становив 7,2 % порівняно з попереднім місяцем; 

 припиненню тенденції до зростання рівня доларизації, яка формувалася упродовж липня – 

листопада 2011 року. Рівень доларизації за грудень знизився майже на 1 в. п.; 

Разом з тим заходи, ужиті Національні банком, не перешкоджали процесам підтримки 

економічного розвитку з боку банківського кредитування. Обсяг кредитів упродовж 2011 року 

збільшився на 9,6 % порівняно з 0,9% в 2010 році. 

 

Стан економічного середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність, спонукав 

менеджмент Банку до подальшого впровадження консервативної політики щодо управління 

активами та пасивами з огляду на ряд об’єктивних факторів, а саме: 

а) відсутність достатнього попиту на кредити з боку позичальників з достатнім 

кредитним рейтингом вимагала зважених підходів щодо нарощування обсягів кредитування 

клієнтів; 
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

                                                                                                                                       (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 Готівкові кошти 5 978 2 975 

2 
Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових 

резервів) 
6 131 3 316 

3 
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку 

України  
    689 3 763 

4 Кореспондентські рахунки та депозити „овернайт” у банках: 27 808 139 498 

4.1 України 27 806 139 497 

4.2 Інших країн 2 1 

5 Депозити в інших банках  зі строком погашення до трьох місяців - - 

6 
Договори купівлі і зворотного продажу („зворотній репо”) з 

іншими банками зі строком погашення до трьох місяців 
- - 

7 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 40 606 149 552 

 

Дані про грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 7 примітки 4) зазначаються у Звіті 

«Баланс» (рядок 1);  

дані про грошові кошти та їх еквіваленти за 2011 рік зазначаються у «Звіті про рух 

грошових коштів» (рядок 56);  

дані про грошові кошти та їх еквіваленти за 2010 рік зазначаються у «Звіті про рух 

грошових коштів»  (рядком 55). 

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів, моніторинг процентних ставок та аналіз 

географічної концентрації надається у примітці 28. 

Резерв за залишками на кореспондентських рахунках сформовано згідно Інструкції № 

279 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків». 

Обмежень щодо використання коштів на кореспондентських рахунках немає. 
Дані за кореспондентськими рахунками, що відкрити у банках інших країн, у розмірі 2 тис. 

грн. відображаються за рядком 4.2.  

  

Станом на кінець дня 31.12.2011 року за наданими кредитами «овернайт», які обліковуються на 

балансовому рахунку 1521, сформовано резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями, тому, на нашу думку, такі активи не можуть бути віднесені до грошових коштів та їх 

еквівалентів. Дані за цими кредитами розкриваються в примітці 5 «Кошти в інших банках». 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року Банк не має еквівалентів грошових коштів, які 

забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо, та цінними паперами, які Банк 

може продати чи перезакласти.  

За звітний рік не грошові інвестиційні та фінансові операції не здійснювались. 

 

 

Примітка 5. Кошти в інших банках 
 

Таблиця 5.1. Кошти в інших банках 

                                                                                                                                                       (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 Депозити в інших банках: - - 

1.1 
Короткострокові депозити зі строком погашення менше ніж три 

місяці - - 

1.2 
Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три 

місяці - - 
1.3 Довгострокові депозити - - 

2 
Договори купівлі і зворотного продажу („зворотній репо”) з 

іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці - - 
3 Кредити, надані іншим банкам: 172 555 141 544 
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1 2 3 4 
3.1 Короткострокові 172 555 141 544 
3.2 Довгострокові - - 
4 Резерв під знецінення коштів в інших банках (13 648) (15 204) 
5 Усього коштів у банках за мінусом резервів 158 907 126 340 

 

Таблицю 5.1. доповнено рядком 1.1 «Короткострокові депозити зі строком погашення менше 

ніж три місяці» та депозитами «овернайт», які обліковуються на балансових рахунках  1510.  

Дані про кошти в інших банках (рядок 5 таблиці 5.1. примітки 5) зазначаються: 

- у Звіті «Баланс», рядок 4; 

- в таблиці 5.2 примітки 5, рядок 7. 

Дані про резерв під знецінення коштів в інших банках (рядок 4 таблиці 5.1. примітки 5) 

зазначаються: 

- в таблиці 5.2 примітки 5, рядок 6 – за 2011 рік; 

- в таблиці 5.3 примітки 5, рядок 6 – за 2010 рік; 

- в таблиці 5.4 примітки 5, рядок 7 – за 2010-2011 роки. 
 

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Депозити  

Договори 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Поточні і незнецінені: - - - - 

1.1 у 20 найбільших банках - - - - 
1.2 в інших банках України - - - - 
1.3 у великих банках країн ОЕСР - - - - 
1.4 в інших банках країн ОЕСР - - - - 
1.5 в інших банках - - - - 

2 
Кошти в банках, умови яких були переглянуті 

у звітному році 
- - - - 

3 Усього кредитів поточних і незнецінених - - - - 

4 
Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній 

основі: 
- - - - 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - 
4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - 
4.3 Із затримкою платежу від 33 до 183 днів - - - - 

4.4 
із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів 
- - - - 

4.5 
із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів 
- - - - 

5 Інші кошти в інших банках - - 172 555 172 555 
6 Резерв під знецінення коштів в інших банках - - (13 648) (13 648) 

7 
Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів 
- - 

158 907 158 907 
 

Станом на 31.12.2011 року: 

- за рядком 1 таблиці 5.2 примітки 5 Банк відображає (при наявності) заборгованість за кредитами 

банків, за якими не сформовано резерви, тому що справедлива вартість забезпечення повністю 

покриває кредитний ризик; 

- за рядком 5 таблиці 5.2 примітки 5 Банк відображає заборгованість за коштами в інших банках, за 

якими відбулося зменшення корисності та сформовано резерви (в тому числі кредити та депозити 

«овернайт»). 

Дані про кошти в інших банках за мінусом резервів зазначаються: 

- у Звіті «Баланс» (рядок 4);  

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 5);  

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 4); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядком 4). 
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 Дані про резерв під знецінення коштів в інших банках зазначаються: 

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 4) – за 2011 рік; 

- в таблиці 5.4 примітки 5 (рядок 7) – за 2011 рік. 

 
Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Депозити  

Договори 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Поточні і незнецінені: - - 25 451 25 451 

1.1 у 20 найбільших банках - - - - 
1.2 в інших банках України - - 25 451 25 451 
1.3 у великих банках країн ОЕСР - - - - 
1.4 в інших банках країн ОЕСР - - - - 
1.5 в інших банках - - - - 

2 
Кошти в банках, умови яких були переглянуті 

у звітному році 
- - - - 

3 Усього кредитів поточних і незнецінених - - 25 451 25 451 

4 
Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній 

основі: 
- - - - 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - 
4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - 
4.3 Із затримкою платежу від 33 до 183 днів - - - - 

4.4 
із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів 
- - - - 

4.5 
із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів 
- - - - 

5 Інші кошти в інших банках - - 116 093 116 093 
6 Резерв під знецінення коштів в інших банках - - (15 204) (15 204) 

7 
Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів 
- - 

126 340 126 340 
 

Станом на 31.12.2010 року: 

- за рядком 1 таблиці 5.3 примітки 5 Банк відображає заборгованість за кредитами банків, за якими 

не сформовано резерви, тому, що справедлива вартість забезпечення повністю покриває кредитний 

ризик; 

- за рядком 5 таблиці 5.3 примітки 5 Банк відображає заборгованість за коштами в інших банках, за 

якими відбулося зменшення корисності та сформовано резерви. 

 

Дані про кошти в інших банках за мінусом резервів зазначаються: 

- у Звіті «Баланс» (рядок 4);  

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 5);  

- в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 4)  

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядком 4). 

 

 Дані про резерв під знецінення коштів в інших банках зазначаються: 

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 4) – за 2010 рік;  

- в таблиці 5.4 примітки 5 (рядок 7) – за 2010 рік. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Таблиця 5.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках 

  (тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

2011 рік 2010 рік 

кошти в 

інших 

банках 

договори 

зворотного 

репо 

кошти в 

інших 

банках 

договори 

зворотного 

репо 

1 2 3 4 5 6 
1 Резерв під знецінення за станом на 01 січня (15 204) - (7 804) - 

2 
(Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом року 
1 556 - (7 400) - 

3 Списання безнадійної заборгованості - - - - 
4 Переведення до активів групи вибуття - - - - 
5 Вибуття дочірніх компаній - - - - 
6 Курсові різниці за резервами - - - - 

7 
Резерв під знецінення за станом на кінець дня 

31 грудня 
(13 648) - (15 204) - 

 

Відповідно до  листа  Національного  Банку України від 29.12.2009 року за номером 12-

111/1791-24239  таблицю доповнено рядком 6 «Курсові різниці за резервами». 

Дані про зміну резерву за коштами в інших банках (рядок 2 таблиці 5.4 примітки 5) 

включаються до складу рядка 12 «Звіту про фінансові результати». 

Аналіз коштів в інших банках за строками погашення, моніторинг процентних ставок та 

аналіз географічної концентрації надається у примітці 28. 

Дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2011 рік зазначаються: 

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 4) 

- в таблиці 5.2 примітки 5 (рядок 6); 

Дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2010 рік зазначаються: 

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 4)  

- в таблиці 5.3 примітки 5 (рядок 6). 

 

 

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 
 

Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 

1 
Кредити, що надані органам державної влади та місцевого 

самоврядування 
- - 

2 Кредити юридичним особам 141 070 101 809 
3 Кредити, що надані за операціями репо - - 
4 Кредити фізичним особам-підприємцям 263 67 
5 Іпотечні кредити фізичних осіб 5 476 2 753 
6 Споживчі кредити фізичним особам 831 20 
7 Інші кредити фізичним особам 44 488 49 487 
8 Резерв під знецінення кредитів (19 047) (30 568) 
9 Усього кредитів за мінусом резервів 173 081 123 568 

 

Споживчі кредити визначені банком у відповідності до ст..1 Закону України «Про захист 

прав споживачів» 

Дані про кредити та заборгованість клієнтів банку за 2011 рік зазначаються: 

- у Звіті «Баланс» (рядок 5, колонка 4);  

- в таблиці 6.7 примітки 6 (рядок 8),  

- в таблиці 6.4 примітки 6, рядок 9 без вирахування резерву;  

- в таблиці 6.5 примітки 6, рядок 3 без вирахування резерву;  

- в таблиці 28.6  примітки 28, рядок 5; 

- в таблиці 28.10 примітки 28, рядок 5.  
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У рядку «Інші» колонки 3 зазначені кредити за наступними видами економічної 

діяльності: 

- Діяльність у сфері права              - 47 573 тис. грн. або 25 %; 

              -  Будівництво               - 22 037 тис. грн. або  11%  

 

- Страхова діяльність                      -   7 188 тис. грн.. або 4%; 

- Діяльність готелів та ресторанів  -   6 035 тис. грн.. або 3%; 

            - Оренда машин та устаткування   -   2 492  тис. грн.. або   1% 

- Інші                                                -      634 тис. грн.. або 1%. 

 

Дані  рядку «Усього» таблиці 6.4 примітки 6 за 2011 рік зазначаються: 

- у Звіті «Баланс» (рядок 5 колонка 4) з урахуванням резерву під кредити;  

- в таблиці 6.1 примітки 6, рядок 9, колонка 3 з урахуванням резерву під кредити;  

- в таблиці 6.7 примітки 6, рядок 8 з урахуванням резерву під кредити;  

- в таблиці 6.5 примітки 6, рядок 3;  

- в таблиці 28.6  примітки 28, рядок 5 з урахуванням резерву під кредити  

- в таблиці 28.10 примітки 28, рядок 5 з урахуванням резерву під кредити. 

 

Дані  рядку «Усього» таблиці 6.4 примітки 6 за 2010 рік зазначаються: 

- у Звіті «Баланс» рядок 5, колонка 5 з урахуванням резерву під кредити;  

- в таблиці 6.1 примітки 6, рядок 9, колонка 4 з урахуванням резерву під кредити;  

- в таблиці 6.8 примітки 6, рядок 8 з урахуванням резерву під кредити;  

- в таблиці 6.6 примітки 6, рядок 3;  

- в таблиці 28.7  примітки 28, рядок 5 з урахуванням резерву під кредити  

- в таблиці 28.11 примітки 28, рядок 5 з урахуванням резерву під кредити.  
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Таблиця 6.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, що надані 

органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Незабезпечені кредити - 327 - - - 39 277 643 

2 Кредити, що забезпечені: - 140 743 - 263 5 476 792 44 211 191 485 

2.1 Гарантіями і поручительствами - - - - - - - - 

2.2 Заставою, у тому числі - 140 743 - 263 5 476 792 44 211 191 485 

2.2.1 Нерухоме майно житлового призначення - 7 523 - 69 2 690 - 35 949 46 231 

2.2.2 Інше нерухоме майно - 47 846 - - 2 786 - 7 467 58 099 

2.2.3 Цінні папери - - - - - - - - 

2.2.4 Грошові депозити - 78 075 - - - - 423 78 498 

2.2.5 Інше майно - 7 299 - 194 - 792 372 8 657 

3 Усього кредитів та заборгованості клієнтів - 141 070 - 263 5 476 831 44 488 192 128 

 

Дані за рядком 3 таблиці 6.5 примітки 6 зазначаються: в Звіті «Баланс» (рядок 5 колонка 4) з урахуванням резерву під кредити; в таблиці 6.1 примітки 6 

(рядок 9 колонка 3) з урахуванням резерву під кредити; в таблиці 6.7 примітки 6 (рядок 8) з урахуванням резерву під кредити; в таблиці 6.4 примітки 6 (рядок 9); в 

таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 5) з урахуванням резерву під кредити; таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 5) з урахуванням резерву під кредити. 

 

Таблиця 6.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, що надані 

органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Незабезпечені кредити - 200 - - - - - 200 

2 Кредити, що забезпечені: - 101 609 - 67 2 753 20 49 487 153 936 

2.1 Гарантіями і поручительствами - - - - - - - - 

2.2 Заставою, у тому числі - 101 609 - 67 2 753 20 49 487 153 936 

2.2.1 Нерухоме майно житлового призначення - 179 - 67 427 - 44 904 45 577 

2.2.2 Інше нерухоме майно - 23 412 - - 2 326 - 3 941 29 679 

2.2.3 Цінні папери - - - - - - - - 

2.2.4 Грошові депозити - 69 610 - - - - 558 70 168 

2.2.5 Інше майно - 8 408 - - - 20 84 8 512 

3 Усього кредитів та заборгованості клієнтів - 101 809 - 67 2 753 20 49 487 154 136 

 

Дані за рядком 3 таблиці 6.6 примітки 6 зазначаються: в Звіті «Баланс» (рядок 5 колонка 5) з урахуванням резерву під кредити; в таблиці 6.1 примітки 6 

(рядок 9 колонка 4) з урахуванням резерву під кредити; в таблиці 6.8 примітки 6 (рядок 8) з урахуванням резерву під кредити; в таблиці 6.4 примітки 6 (рядок 9); в 

таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 5) з урахуванням резерву під кредити; таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 5) з урахуванням резерву під кредити. 
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Таблиця 6.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, що надані 

органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Поточні та незнецінені: - 16 583 - - - - 1 606 18 189 

1.1 
Великі позичальники з кредитною історією 

більше 2 років 
- - - - - - - - 

1.2 Нові великі позичальники  - - - - - - - - 

1.3 Кредити середнім компаніям  - - - - - - - - 

1.4 Кредити малим компаніям - 16 583 - - - - 1 606 18 189 

2 
Кредити, умови яких протягом року були 

переглянуті 
- 934 - - - - - 934 

3 Усього кредитів поточних та незнецінених: - 17 517 - - - - 1 606 19 123 

4 Прострочені, але незнецінені: - - - 69 - - - 69 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - 69 - - - 69 

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

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

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

4.5 
Із затримкою платежу більше ніж  366 (367) 

днів 
- - - - - - - - 

5 
Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі: 
- 9 094 - - 5 180 - 10 381 24 655 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів - 1 840 - - - - 1 215 3 055 

5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - - 503 503 

5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - 1 637 - - - - 3 712 5 349 

5.4 Із затримкою платежу від  184 до 365 (366) днів - 2 836 - - 2 690 - 1 242 6 768 

5.5 
Із затримкою платежу більше ніж  366 (367)  

днів 
- 2 781 - - 2 490 - 3 709 8 980 

6 Інші кредити - 114 459 - 194 296 831 32 501 148 281 

7 Резерв під знецінення за кредитами - (6 638) - - (3 681) (21) (8 707) (19 047) 

8 Усього кредитів - 134 432 - 263 1 795 810 35 781 173 081 

 

Станом на 31.12.2011 року: 

- за рядком 5 таблиці 6.7 примітки 6 Банк відображає нестандартну заборгованість за простроченими кредитами клієнтів, за якими відбулося зменшення 

корисності та сформовано резерви; 

- за рядком 6 таблиці 6.7 примітки 6 Банк відображає нестандартну заборгованість за кредитами клієнтів із відсутністю простроченої заборгованості, за 

якими відбулося зменшення корисності та сформовано резерви. 
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Дані про кредити та заборгованість клієнтів Банку зазначаються: у Звіті «Баланс» (рядок 5); в таблиці 6.1 примітки 6 (рядок 9 колонка 3); в таблиці 6.4 

примітки 6 (рядок 9) без вирахування резерву; в таблиці 6.5 примітки 6 (рядок 3) без вирахування резерву; в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 5); в таблиці 28.10 

примітки 28 (рядок 5). 

 

Таблиця 6.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, що надані 

органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Поточні та незнецінені: - 8 105 - - 104 - 795 9 004 

1.1 
Великі позичальники з кредитною історією 

більше 2 років 
- - - - - - - - 

1.2 Нові великі позичальники  - - - - - - - - 

1.3 Кредити середнім компаніям  - - - - - - - - 

1.4 Кредити малим компаніям - 8 105 - - 104 - 795 9 004 

2 
Кредити, умови яких протягом року були 

переглянуті 
- 2 954 - 67 - - 1 695 4 716 

3 Усього кредитів поточних та незнецінених: - 11 059 - 67 104 - 2 490 13 720 

4 Прострочені, але незнецінені: - - - - - - - - 

4.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - - - - 

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

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

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

4.5 
Із затримкою платежу більше ніж  366 (367) 

днів 
- - - - - - - - 

5 
Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі: 
- 8 308 - - 2 326 - 13 338 23 972 

5.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - - - - 1 627 1 627 

5.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - - 3 726 3 726 

5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - 2 687 - - 2 326 - 898 5 911 

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

5.5 
Із затримкою платежу більше ніж  366 (367)  

днів 
- 5 621 - - - - 7 087 12 708 

6 Інші кредити - 82 442 - - 323 20 33 659 116 444 

7 Резерв під знецінення за кредитами - (8 320) - - (2 326) - (19 922) (30 568) 

8 Усього кредитів - 93 489 - 67 427 20 29 565 123 568 
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Станом на 31.12.2010 року: 

- за рядком 5 таблиці 6.8 примітки 6 Банк відображає нестандартну заборгованість за простроченими кредитами клієнтів, за якими відбулося зменшення 

корисності та сформовано резерви; 

- за рядком 6 таблиці 6.8 примітки 6 Банк відображає нестандартну заборгованість за кредитами клієнтів із відсутністю простроченої заборгованості, за 

якими відбулося зменшення корисності та сформовано резерви. 

 

Дані про кредити та заборгованість клієнтів банку зазначаються: у Звіті «Баланс» (рядок 5); в таблиці 6.1 примітки 6 (рядок 9, колонка 4); в таблиці 6.4 

примітки 6 (рядок 9) без вирахування резерву; в таблиці 6.6 примітки 6 (рядок 3) без вирахування резерву; в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 5); в таблиці 28.11 

примітки 28 (рядок 5). 

 

 

Таблиця 6.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але не знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі, за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, що надані 

органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Справедлива вартість забезпечення за 

простроченими, але не знеціненими кредитами: 
- - - 90 - - - 90 

1.1 Нерухоме майно житлового призначення - - - 90 - - - 90 

1.2 Інше нерухоме майно - - - - - - - - 

1.3 Цінні папери - - - - - - - - 

1.4 Грошові депозити - - - - - - - - 

1.5 Інше майно - - - - - - - - 

2 

Справедлива вартість забезпечення за 

знеціненими кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі 

- 6 605 - - 3 153 - 5 991 15 749 

2.1. Нерухоме майно житлового призначення - 274 - - 1 788 - 1 916 3 978 

2.2. Інше нерухоме майно - 3 129 - - 1 365 - 4 075 8 569 

2.3. Цінні папери - - - - - - - - 

2.4. Грошові депозити - - - - - - - - 

2.5. Інше майно - 3 202 - - - - - 3 202 
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Таблиця 6.10. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але не знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі, за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, що надані 

органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування 

Кредити 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані за 

операціями 

репо 

Кредити 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам 

Інші 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Справедлива вартість забезпечення за 

простроченими, але не знеціненими кредитами: 
- - - - - - - - 

1.1 Нерухоме майно житлового призначення - - - - - - - - 

1.2 Інше нерухоме майно - - - - - - - - 

1.3 Цінні папери - - - - - - - - 

1.4 Грошові депозити - - - - - - - - 

1.5 Інше майно - - - - - - - - 

2 

Справедлива вартість забезпечення за 

знеціненими кредитами, які оцінені на 

індивідуальній основі 

- 5 029 - - 1 365 - 8 423 14 817 

2.1. Нерухоме майно житлового призначення - - - - - - 7 915 7 915 

2.2. Інше нерухоме майно - 1 459 - - 1 365 - 508 3 332 

2.3. Цінні папери - - - - - - - - 

2.4. Грошові депозити - - - - - - - - 

2.5. Інше майно - 3 570 - - - - - 3 570 

 

 
Справедлива вартість забезпечення за знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі визначалась у відповідності із вимогами чинного 

законодавства України та внутрішніх документів Банку. При визначені ринкової (справедливої) вартості Банком використовуються методи оцінки: 

 1. Для рухомого майна: 

- обладнання та устаткування, основні засоби – порівняльний, витратний; 

- транспортні засоби – порівняльний; 

- товари в обороті, готова продукція, сировина - порівняльний, витратний. 

 2. Для нерухомого майна: 

  - об’єкти незавершеного будівництва - порівняльний, витратний; 

  - квартири - порівняльний, дохідний; 

  - інші об’єкти нерухомості - порівняльний, дохідний. 

 

Базовим методом щодо визначення ринкової вартості є порівняльний, який коригується на значення вартості, що одержані за допомогою інших методів 

оцінки. 

Оцінка вартості майна та майнових прав проводиться відповідно до наступних принципів, що лежать в основі професійної оцінки, визначають суть 

концепції ринкової вартості: (корисність, заміщення, очікування, розумна обережність, принцип найбільш ефективного використання). 
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Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж  
 

Таблиця 7.1.  Цінні папери у портфелі банку на продаж  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 

1 2 3 4 
1 Боргові цінні папери 25 246 5 210 

1.1 Державні цінні облігації 5 218 5 210 

1.2 Облігації місцевих позик - - 

1.3 Облігації підприємств 20 028 - 

1.4 Векселя - - 

2 Акції підприємств та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком 
- - 

2.1 Справедлива вартість яких визначена за даними 

оприлюднених котирувань цінних паперів на 

фондових біржах 

- - 

2.2 Справедлива вартість яких визначена  розрахунковим 

методом 
- - 

2.3 За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо) 
- - 

3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
- - 

4 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 25 246 5 210 

 

В портфелі Банку на продаж враховуються: 

- облігації внутрішніх державних позик України, випущених  з метою залучення 

коштів для фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням чемпіонату 

Європи 2012 з футболу в Україні – 5 218 тис.грн.; 

- процентні іменні облігації підприємств серії «В» ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» 

та  серії «В» ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» – 20 028 тис.грн. 
 

Дані про цінні папери банку на продаж зазначаються:  

- у Звіті «Баланс» (рядок 6);  

- в таблиці 7.4 примітки 7 (рядок 13);  

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 6);  

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 6). 

 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2011 

рік 

 (тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Державні 

облігації 

Обліга

ції міс-

цевих 

позик 

Обліга-

ції підп-

риємств 

Вексе-

ля 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Поточні та не знецінені 5 218 - 20 028 - 25 246 

1.1 Державні установи та підприємства 5 218 - - - 5 218 

1.2 Органи місцевого самоврядування - - - - - 

1.3 Великі підприємства - - 20 028 - 20 028 

1.4 Середні підприємства - - - - - 

1.5 Малі підприємства - - - - - 

2 
Боргові цінні папери, умови погашення 

яких були переглянуті у звітному році 
- - - - - 

3 Усього поточних та не знецінених 5 218 - 20 028 - 25 246 

4 Прострочені, але не знецінені: - - - - - 

4.1 Із затримкою платежу до 31 дня - - - - - 

4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

4.4 
Із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- - - - - 

4.5 
Із затримкою платежу більше ніж 365 

(366) днів 
- - - - - 

5 
Знецінені боргові цінні папери, які 

оцінені на індивідуальній основі: 
- - - - - 

5.1 Із затримкою платежу до 31 дня - - - - - 

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

5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - 

5.4 
Із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- - - - - 

5.5 
Із затримкою платежу більше ніж 365 

(366) днів 
- - - - - 

6 Інші боргові цінні папери - - - - - 

7 
Резерв під знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
- - - - - 

8 
Усього боргових цінних паперів у 

портфелі банку на продаж за мінусом 

резервів 
5 218 - 20 028 - 25 246 

 
Дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2011 рік зазначаються в 

таблиці 7.1  примітки 7  (рядок 1, колонка 3). 

 

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 

рік 

 (тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Державні 

облігації 

Обліга

ції міс-

цевих 

позик 

Обліга-

ції підп-

риємств 

Вексе-

ля 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Поточні та не знецінені 5 210 - - - 5 210 
1.1 Державні установи та підприємства 5 210 - - - 5 210 
1.2 Органи місцевого самоврядування - - - - - 
1.3 Великі підприємства - - - - - 
1.4 Середні підприємства - - - - - 
1.5 Малі підприємства - - - - - 

2 
Боргові цінні папери, умови погашення 

яких були переглянуті у звітному році 
- - - - - 

3 Усього поточних та не знецінених 5 210 - - - 5 210 
4 Прострочені, але не знецінені: - - - - - 

4.1 Із затримкою платежу до 31 дня - - - - - 
4.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - 
4.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - 

4.4 
Із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- - - - - 

4.5 
Із затримкою платежу більше ніж 365 

(366) днів 
- - - - - 

5 
Знецінені боргові цінні папери, які 

оцінені на індивідуальній основі: 
- - - - - 

5.1 Із затримкою платежу до 31 дня - - - - - 

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

5.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - 

5.4 
Із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- - - - - 

5.5 
Із затримкою платежу більше ніж 365 

(366) днів 
- - - - - 

6 Інші боргові цінні папери - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 
Резерв під знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
- - - - - 

8 
Усього боргових цінних паперів у 

портфелі банку на продаж за мінусом 

резервів 
5 210 - - - 5 210 

 

Дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2010 рік зазначаються в 

таблиці 7.1  примітки 7  (рядок 1, колонка 4). 

 

 

Таблиця 7.4.  Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж 

                                                                                                                                                      (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 
1 Балансова вартість на 1 січня  5 210 - 

2 
Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до 

справедливої вартості 
 

 (488) 
- 

3 Нараховані процентні доходи  1 492 408 
4 Проценти отримані  1 950 210 
5 Придбання цінних паперів  33 339 25 012 
6 Реалізація цінних паперів на продаж  12 357 20 000 
7 Придбання дочірніх компаній     

8 Переведення з (в) портфель до погашення    - 

9 Переведення до активів групи вибуття    - 

10 Вибуття дочірніх компаній    - 

11 
Курсові різниці за борговими цінними 

паперами 
 

  
- 

12 
Вплив перерахунку у валюту подання 

звітності 
 

  
- 

13 
Балансова вартість за станом на кінець дня 31 

грудня 
 

25 246 
 

5 210 

 

Відповідно до листа Національного Банку України від 29.12.2009 року за номером 

12-111.1791-24239 таблицю доповнено рядком 8 «Переведення з (в) портфель до 

погашення». 
 

Дані за рядком 13 «Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня» таблиці 7.4 

примітки 7 зазначаються: 

- у Звіті «Баланс» (рядок 6);  

- в таблиці 7.1 примітки 7 (рядок 4). 

 

Дані для заповнення таблиці 7.5. «Основні пайові цінні папери в портфелі банку на 

продаж» відсутні. 
 

 

Примітка 8. Цінні папери у портфелі банку до погашення 
 

Дані для складання таблиці 8.1. «Цінні папери у портфелі банку до погашення» примітки 8 

відсутні. 

 

 

Таблиця 8.2.  Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення 

                                                                                                                                                      (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 
1 Балансова вартість на 1 січня  - - 

2 Надходження  - 10 002 
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Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 
3 Погашення  - 10 000 

4 Нараховані процентні доходи  - 52 

5 Проценти отримані  - 54 

6 Придбання через злиття компаній  - - 

7 Вибуття  - - 

8 Переведення до активів групи вибуття  - - 

9 Переведення з (в) портфель на продаж  - - 

10 Курсові різниці  - - 

11 Балансова вартість на кінець дня 31 грудня  - - 

 

Відповідно до листа Національного Банку України від 29.12.2009 року за номером 

12-111.1791-24239 таблицю доповнено рядком 9 «Переведення з (в) портфель на продаж». 

 
 

Примітка 9. Інвестиційна нерухомість. 

 

Таблиця 9.1. Інвестиційна нерухомість, оцінена за методом справедливої вартості 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті  2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 

1 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 

початок року 
21 438 20 300 

2 Надходження - - 
3 Капітальні інвестиції на реконструкцію - - 
4 Надходження шляхом об'єднання компаній - - 
5 Переведення до активів групи вибуття - - 
6 Вибуття - - 
7 Переведення до категорії будівель, що займані власником - - 
8 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - 
9 Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої вартості 8 019 1 138 

10 Інше 60 - 

11 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на кінець 

дня 31 грудня 
29 517 21 438 

 

До Іншого віднесено витрати з модернізації системи вентиляції об’єкту інвестиційної 

нерухомості. 

Банк не має часток нерухомості, що класифікуються та обліковуються як інвестиційна 

нерухомість. 

Дані рядку 11 таблиці 9.1. примітки 9 зазначаються: у Звіті «Баланс» (рядок 9); 

враховуються у «Звіті про рух грошових коштів» для розрахунку рядку 40.  

 

Таблиця 9.2. Інформація про майбутні мінімальні суми орендних платежів за невідмовною 

операційною орендою 

(тис.грн.) 

Рядок Період дії операційної оренди  2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 До 1 року 1 929 1 174 

2 Від 1 до 5 років 2 884 2 908 

3 Понад 5 років  - 

4 Усього платежів за операційною орендою 4 813 4 082 
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Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи 
 

Таблиця 10. Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні засоби 

та 

нематеріальні 

активи 

Нематеріа

льні 

активи 

Гудвіл Усього 

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

1 
Балансова вартість на 

початок  2010року: 
- 16 489 67 38 110 2 - 321 - 1043 

1.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість 
- 79 1350 240 113 283 383 - 511 - 2959 

1.2 Знос на початок 2010 оку  - (63) (861) (173) (75) (173) (381) - (190) - (1916) 

2 
Надходження 

 

- - 161 - 33 3 93 4 14 - 308 

3 

Поліпшення основних 

засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів 

- 

- 5 - - - - - 36 - 41 

4 Передавання - - - - - - - - - - - 

5 
Переведення до активів 

групи вибуття 
- - - - - - - - - - - 

6 Вибуття - - 27 134 - - 14 - - - 175 

6.1 
В т.ч. знос на дату 

вибуття 

-  (25) (134)   (14)    (173) 

 

7 
Амортизаційні 

відрахування 

- (11) (195) (27) (19) (42) (52) - (80) - (426) 

8 

Відображення величини 

втрат від зменшення 

корисності, визначених у 

фінансових результатах 

- - - - - - - - - - - 

9 

Відновлення корисності 

через фінансові 

результати 

- - - - - - - - - - - 

10 Переоцінка - - - - - - - - - - - 

10.1 
Переоцінка первісної 

вартості 
- - - - - - - - - - - 

10.2 
Переоцінка зносу 

 
- - - - - - - - - - - 

11 
Вплив перерахунку у 

валюту подання звітності 
- - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

12 Інше - - - - - - - - - - - 

13 

Балансова вартість на 

кінець 2010 року (на 

початок 2011року): 

- 5 458 40 52 71 43 4 291 - 964 

13.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість 

- 79 1489 106 146 286 462 4 561 - 3133 

13.2 
Знос на кінець 2010року 

(на початок 2011року) 

- (74) (1031) (66) (94) (215) (419) (0) (270) - (2169) 

14 Надходження - - 130 415 44 100 11 - 12 - 712 

15 

Поліпшення основних 

засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів 

- - - 

 

7 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

42 

 

- 

 

50 

16 Передавання - - - - - - - - - - - 

17 
Переведення до активів 

групи вибуття 
- - - - - - - - - - - 

18 Вибуття - (14) (23) - - - (13) (4) - - (54) 

18.1 Ззнос на дату вибуття - 14 23 - - - 13 - - - 50 

19 
Амортизаційні 

відрахування 

- (5) (197) (40) (17) (50) (34) - (92) - (435) 

20 

Відображення величини 

втрат від зменшення 

корисності через 

фінансові результати 

- - - - - - - - - - - 

21 

Відновлення корисності 

через фінансові 

результати 

- - - - - - - - - - - 

22 Переоцінка - - - - - - - - - - - 

22.1 
Переоцінка первісної 

вартості 
- - - - - - - - - - - 

22.2 Переоцінка зносу - - - - - - - - - - - 

23 
Вплив перерахунку у 

валюту подання звітності 
- - - - - - - - - - - 

24 
Інше 

 
- - - - - - - - - - - 

25 
Балансова вартість на 

кінець 2011 року 

- 0 391 422 80 121 20 - 253 - 1 287 

25.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість 

- 65 1596 528 191 386 460 - 615 - 3 841 

25.2 Знос на кінець 2011року - (65) (1205) (106) (111) (265) (440) - (362) - (2 554) 
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У ПАТ «АКБ «Траст-капітал» відсутні основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та 

розпорядження. 

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація) – 43 тис. грн. 

Банком не передавались в заставу основні засоби та нематеріальні активи. 

В Банку немає основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.  

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів складає 1 180 тис. грн. 

На протязі звітного та попереднього періодів Банком не створювались нематеріальні активи.  

Первісна вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності складає 615 тис. грн. 

          Переоцінка, збитки від зменшення корисності безпосередньо у власному капіталі звітного періоду не визнавались та/або не сторнувались. 

 

Дані про основні засоби та нематеріальні активи зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 13). 

Дані про амортизаційні відрахування (рядки 7 та 19) враховуються у «Звіті про рух грошових коштів» для розрахунку рядків 30 та 38. 

Дані про амортизаційні відрахування за 2011 рік (рядок 19 таблиці 10) зазначаються в таблиці 27.3 примітки 27 (рядок 10). 

Дані про амортизаційні відрахування за 2009 рік (рядок 7 таблиці 10) зазначаються в таблиці 27.6 примітки 27 (рядок 10). 

Дані про амортизацію основних засобів зазначаються у примітці 24 (рядок 2). 

Дані про амортизацію нематеріальних активів зазначаються у примітці 24 (рядок 6).  

Дані про основні засоби та нематеріальні активи за 2011 рік включаються до складу статті «Нефінансові активи», відображеної у рядку 10 таблиці 

28.6 примітки 28. 

 Дані про основні засоби та нематеріальні активи за 2010 рік включаються до складу статті «Нефінансові активи», відображеної у рядку 10 таблиці 

28.7 примітки 28.   
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Примітка 11. Інші фінансові активи. 
 

Таблиця 11.1. Інші фінансові активи 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка 2011 рік 2010 рік 

1 2 3 4 5 

1 Дебіторська заборгованість за торговими операціями   - - 

2 Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)  - - 

3 
Дебіторська заборгованість за операціями з 

кредитовими та дебетовими картками 
 

30 103 

4 Розрахунки за конверсійними операціями  - - 

5 
Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються 

за позабалансовими рахунками 
 

- - 

6 
Похідні фінансові активи, що призначені для обліку 

хеджування 
 

- - 

7 Грошові кошти з обмеженим правом користування  40 40 

8 Інші  24 20 

9 Резерв під знецінення  (12) (12) 

10 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів  82 151 
  

До інших фінансових активів віднесено: 

- заборгованість клієнтів за нарахованими доходами за розрахунково-касове 

обслуговуванням – 13 тис. грн.; 

- заборгованість за нарахованими доходами від оперативного лізингу – 9 тис. грн.; 

- заборгованість клієнтів за нарахованими доходами за депозитарні послуги – 2 тис.грн. 

 

Дані про інші фінансові активи зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 14);  

дані про інші фінансові активи за 2011 рік зазначаються в таблиці 28.6 примітки 28 

(рядок 8) та таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 8); 

дані про інші фінансові активи за 2010 рік зазначаються в таблиці 28.7 примітки 28 

(рядок 8) та таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 8).  
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Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2011 рік 

(тис.грн.) 
Рядок Рух резервів Дебіторська 

заборгованість 

за торговими 

операціями 

Фінансовий 

лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими 

та дебетовими 

картками 

Конверсійні 

операції 

Грошові кошти 

з обмеженим 

правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок за станом на 1 січня  - - - - (2) (10) (12) 

2 

(Збільшення)/ зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року 

- - - - - (2) (2) 

3 
Списання безнадійної 

заборгованості 
- - - - - 2 - 

4 
Переведення до активів групи 

вибуття 
- - - - - - - 

5 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - 

6 
Залишок за станом на кінець     

дня 31 грудня 
- - - - (2) (10) (12) 

 

 

Таблиця 11.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік 

(тис.грн.) 
Рядок Рух резервів Дебіторська 

заборгованість 

за торговими 

операціями 

Фінансовий 

лізинг 

(оренда) 

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими 

та дебетовими 

картками 

Конверсійні 

операції 

Грошові кошти 

з обмеженим 

правом 

користування 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок за станом на 1 січня  - - - - - (3) (3) 

2 

(Збільшення)/ зменшення 

резерву під знецінення 

протягом року 

- - - - (2) (7) (9) 

3 
Списання безнадійної 

заборгованості 
- - - - - - - 

4 
Переведення до активів групи 

вибуття 
- - - - - - - 

5 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - 

6 
Залишок за станом на кінець     

дня 31 грудня 
- - - - (2) (10) (12) 
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Як видно із даних таблиць 11.1.-11.3. станом на кінець дня 31 грудня 2011 року «Інші 

фінансові активи» Банку складають 82 тис. грн. (з урахуванням сформованого резерву), що є 

менше, ніж 0,02% всіх активів Банку. Така мала частка у складі активів Банку не є суттєвою для 

оцінки результатів діяльності Банку в звітному періоді, тому аналіз кредитної якості іншої 

фінансової дебіторської заборгованості Банку за 2011 рік не є доцільним. 

 

 

Примітка 12. Інші активи 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 

1 
Дебіторська заборгованість з придбання 

активів 
 

- 3 

2 Передоплата за послуги  3 - 

3 Дорогоцінні метали  - - 

4 
Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 
 

28 643 7 556 

5 Інше  881 860 

6 Резерв  - - 

7 Усього інших активів за мінусом резервів  29 527 8 419 
 

У 2011 році Банк набув у власність як заставодержателя за договорами іпотеки нерухомість 

(домоволодіння із земельними ділянками) житлового призначення. 

Набуте у власність ПАТ «АКБ «Траст-капітал» шляхом реалізації прав 

заставодержателя нерухоме майно, не буде використане Банком в своїй основній 

діяльності. Зазначене майно буде реалізовано в майбутньому шляхом продажу юридичним 

та фізичним особам відповідно чинного законодавства України. 
 

До інших активів віднесено:  

 - витрати майбутніх періодів згідно укладених договорів             -    600 тис. грн.; 

 - матеріальні цінності в підзвіті                                                        -    271 тис. грн.; 

 - дебіторська заборгованість за обов’язковими платежами           -        5 тис. грн.; 

 - передплата за періодичні видання на 2009 рік                              -        3 тис. грн.; 

            - зарплата майбутніх періодів (відпускні працівникам                   -        2 тис. грн. 

 

Дані про інші активи зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 15). 

Дані про інші активи за 2011 рік включаються до складу статті «Нефінансові активи» у 

рядку 10 таблиці 28.6 примітки 28. 

Дані про інші активи за 2010 рік включаються до складу статті «Нефінансові активи» у 

рядку 10 таблиці 28.7 примітки 28. 
 

 

Примітка 13. Кошти банків. 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 

1 
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших 

банків 
7 1 

2 Депозити інших банків: 20 000 - 
2.1 Короткострокові - - 
2.2 Довгострокові 20 000 - 

3 
Договори продажу і зворотного викупу з іншими 

банками 
- - 

4 Кредити, отримані: 94 957 119 123 
4.1 Короткострокові 94 957 119 123 
4.2 Довгострокові - - 
5 Прострочені залучені кошти інших банків - - 
6 Усього коштів інших банків 114 964 119 124 
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Дані про кошти банків зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 18), включаються до розрахунку 

рядка  19 у «Звіті про рух грошових коштів». 

Дані про кошти банків за 2011 рік зазначаються в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 12); в 

таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 1) та в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 10). 

Дані про кошти банків за 2010 рік зазначаються в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 12); в 

таблиці 28.9 примітки 27 (рядок 1) та в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 10). 

Аналіз коштів банків за строками погашення, моніторинг процентних ставок, аналіз 

географічної концентрації надається у примітці 28. 

 

 

Примітка 14. Кошти клієнтів 
 

Таблиця 14.1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 Державні та громадські організації: 117 111 

1.1 Поточні рахунки 117 111 
1.2 Строкові кошти - - 
2 Інші юридичні особи 154 545 153 362 

2.1 Поточні рахунки 24 371 37 594 
2.2 Строкові кошти 130 174 115 768 
3 Фізичні особи: 57 553 71 282 

3.1 Поточні рахунки 8 329 37 356 
3.2 Строкові кошти 49 224 33 926 
4 Усього коштів клієнтів 212 215 224 755 

 

Дані про кошти клієнтів зазначаються  у звіті «Баланс» (рядок  19), включаються до 

розрахунку  рядка 20 у «Звіті про рух грошових коштів». 

          Дані рядку 4 таблиці 14.1 примітки 14 зазначаються у рядку 9 таблиці 14.2 примітки 

14. 

Дані про кошти клієнтів за 2011 рік зазначаються: 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 13);  

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 2);  

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 11).  

 

Дані про кошти клієнтів за 2010 рік зазначаються: 

- в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 13);  

- в таблиці 28.9 примітки 28 (рядок 2);  

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 11). 

. 
 

Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
2011 рік 2010 рік 

сума % Сума % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Державне управління та 

діяльність громадських 

організацій 117 - 111 - 

2 
Центральні та місцеві органи 

державного управління - - - - 
3 Виробництво 6 895 3 4 887 2 
4 Нерухомість 34 341 16 14 968 7 
5 Торгівля 19 778 10 40 068 18 
6 Сільське господарство - - - - 
7 Фізичні особи 57 553 27 71 282 32 
8 Інші 93 531 44 93 439 41 
9 Усього коштів клієнтів 212 215 100% 224 755 100% 
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Сума грошових депозитів, залучених в якості застави під кредитні операції клієнтів станом 

на кінець дня 31 грудня 2011 року складає 81 893 тис.грн. 

До рядку «Інші» віднесено кошти клієнтів за наступними видами економічної діяльності:  

- право, бух. облік, послуги підприємцям   –    86 345 тис.грн., або – 41% 

- страхування та допоміжні фін. послуги   –      6 736 тис.грн.,  або –  3% 

- інші         –         450 тис.грн., не є суттєвими. 

 

 Дані про кошти клієнтів за рядком 9 таблиці 14.2 примітки 14 зазначаються  у звіті 

«Баланс» (рядок  19), включаються до розрахунку  рядка 20 у «Звіті про рух грошових 

коштів», відповідають  таблиці 14.1 примітки 14 (рядок 4). 

 

 

Примітка 15. Резерви за зобов’язаннями 
 

Таблиця 15.1. Резерви за зобов’язаннями за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки Зобов’язання 

кредитного 

характеру 

Податкові 

ризики 
Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок на 1 січня   - - - - 

2 
Збільшення/зменшення 

резерву 
 

7 - - 7 

3 
Залишок на кінець дня 31 

грудня  
 

7 - - 7 

 

Дані про резерви за зобов’язаннями зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок  24); 

- в таблиці 30.2 примітки 30 (рядок 6). 

Дані про зміни резерву за зобов’язаннями враховуються в рядку 23 «Звіту про рух 

грошових коштів». 
 

 

Таблиця 15.2. Резерви за зобов’язаннями за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки Зобов’язання 

кредитного 

характеру 

Податкові 

ризики 
Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок на 1 січня   138 - - 138 

2 
Збільшення/зменшення 

резерву 
 

(138) - - (138) 

3 
Залишок на кінець дня 31 

грудня  
 

- - - - 

 

 

Дані про резерви за зобов’язаннями зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок  24); 

- в таблиці 30.2 примітки 30 (рядок 6). 

Дані про зміни резерву за зобов’язаннями враховуються в рядку 23 «Звіту про рух 

грошових коштів». 
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Примітка 16. Інші фінансові зобов’язання  
 

Таблиця 16.1. Інші фінансові зобов’язання 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 
1 Кредиторська заборгованість  58 37 

2 Дивіденди до сплати   - - 

3 Кредиторська заборгованість за 

дебетовими та кредитовими картками 
 

26 
34 

4 Розрахунки за конверсійними операціями  - - 

5 Переоцінка фінансових інструментів, що 

обліковуються за позабалансовими 

рахунками 

 
- 

- 

6 Інші нараховані зобов’язання  33 49 

7 Усього інших фінансових зобов’язань  117 120 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року «Інші нараховані зобов’язання» складаються із: 

- нарахованих витрат за господарськими договорами   – 24 тис. грн.; 

- нарахованих витрат згідно з договорами про надання авалю –   9 тис. грн. 

 

Дані про інші фінансові зобов’язання зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 25). 

Дані про інші фінансові зобов’язання за 2011 рік зазначаються: 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 16);  

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 6); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 14). 

Дані про інші фінансові зобов’язання за 2010 рік зазначаються: 

- в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 16); 

- в таблиці 28.9 примітки 28 (рядок 6); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 14). 
 

 

Примітка 17. Інші зобов’язання 
 

Таблиця 17.1. Інші зобов’язання 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 

1 
Кредиторська заборгованість за податками 

та обов’язковими платежами, крім податку 

на прибуток 

 
94 118 

2 
Кредиторська заборгованість за 

розрахунками з працівниками банку 
 

- - 

3 
Кредиторська заборгованість з придбання 

активів 
 

- - 

5 Доходи майбутніх періодів   43 34 

6 Інші  8 14 

7 Усього  145 166 
 

До складу інших (рядок 7) у 2011 році віднесено: 

- зобов’язання за послугами процесингового центру – 5 тис.грн.; 

- зобов’язання за послугами депозитарію          – 2 тис.грн. 

- інші               – 1 тис.грн. 

 

Дані про інші зобов’язання зазначаються у звіті «Баланс» (рядок  26); 
Дані про інші зобов’язання за 2011 рік включаються до складу статті «Нефінансові 

зобов’язання» у рядку 19 таблиці 28.6 примітки 28. 
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Дані про інші зобов’язання за 2010 рік включаються до складу статті «Нефінансові 

зобов’язання» у рядку 19 таблиці 28.7 примітці 28. 

 

 

Примітка 18. Субординований борг 

 
 З метою підвищення рівня капіталізації ПАТ «АКБ «Траст-капітал» залучив:  

 - у інвестора – юридичної особи звичайні незабезпечені грошові кошти в іноземній валюті 

на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу Банку 

(капіталу 2-го рівня) у сумі 23 969 тис.грн.; 

 - у інвестора – фізичної особи звичайні незабезпечені грошові кошти в національній валюті 

на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу Банку 

(капіталу 2-го рівня) у сумі 10 000 тис.грн. 

 Загальна сума грошових коштів, залучених на умовах субординованого боргу за станом на 

кінець дня 31 грудня 2011 року складає 33 969 тис.грн. 

 

 В звіті «Баланс» сума за рядком 27 «Субординований борг» включає нараховані відсотки 

за субординованим боргом, що складають на дату балансу – 832 тис.грн., в т.ч. 582 тис.грн. на 

користь інвестора – юридичної особи в іноземній валюті та 250 тис. грн. на користь інвестора – 

фізичної особи в національній валюті. 

 Загальна сума зобов’язань Банку за статтею Балансу «Субординований борг» – 34 801 тис. 

грн. 

Відповідно до умов договору про залучення грошових коштів на умовах субординованого 

боргу, термін зобов’язань за субординованим боргом перед інвестором – юридичною особою 

становить 15 років (до 2021 року), перед інвестором – фізичною особою 7 років (до 2018 року). 
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Примітка 19. Статутний капітал 
                                                                                                                                                                                                                 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кількість 

акцій в обігу   

(тис. шт.) 

Прості 

акції 

Емісійні 

різниці 

Привілейовані 

акції 

Власні акції 

(частки, паї), 

що викуплені в 

акціонерів 

(учасників) 

Дивіденди, що 

спрямовані на 

збільшення 

статутного 

капіталу 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок на 1 січня 2010 року 33 250 33 250 - - - - 33 250 

2 
Внески за акціями (паями, частками) нового 

випуску 
- - - - - - - 

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

акціонерів (учасників)  
- - - - - - - 

4 Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 

5 Анульовані раніше викуплені власні акції - - - - - - - 

6 Дивіденди, що капіталізовані - - - - - - - 

7 
Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року 

(залишок на 1 січня 2011 року) 
33 250 33 250 - - - - 33 250 

8 
Внески за акціями (паями, частками) нового 

випуску 
20 000 20 000 - - - - 20 000 

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

акціонерів (учасників)  
- - - - - - - 

10 Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 

11 Анульовані раніше викуплені власні акції - - - - - - - 

12 Дивіденди, що капіталізовані - - - - - - - 

13 Залишок на кінець дня 31 грудня 2011 року 53 250 53 250 - - - - 53 250 

 

Станом на 31.12.2011 року:  

- кількість акцій, об’явлених до випуску    –           0 шт.; 

- кількість випущених і сплачених акцій    –  20 000 шт.; 

- кількість випущених акцій, але не повністю сплачених  –           0 шт.; 

- номінальна вартість однієї акції     –           1 грн.; 

 - права та обов’язки акціонерів визначаються чинним законодавством та Статутом Банку. Акціонери Банку користуються переважним правом на 

придбання акцій, що випускаються додатково, тільки в процесі приватного розміщення акцій, в порядку, встановленому законодавством України. Банк не 

визначає переваг (різні умови) одних інвесторів перед іншими на придбання акцій, що випускаються додатково, за винятком випадків реалізації акціонерами 

свого переважного права. Положень або вимог, які обмежують, або надають непропорційні права будь-яким окремим акціонерам немає. Переваг одних 

акціонерів перед іншими щодо викупу Банком акцій не існує; 

- сума та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу – відсутні. 

Дані про статутний капітал зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 30) та у «Звіті про власний капітал» (колонка 4). 
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Примітка 20. Резервні та інші фонди банку 
(тис.грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Фонд переоцінки 

Накопи

чені 

курсові 

різниці 

Інші 

Усього 

резерв-

них та 

інших 

фондів 

банку 

довгострокові активи, призначені для продажу, та 

активи групи вибуття 

інші активи, крім довгострокових активів, 

призначених для продажу, та активів групи вибуття 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

немате-

ріальні 

активи 

інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджуван

ня 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

немате-

ріальні 

активи 

інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджуван

ня 

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

1 Залишки на 1 січня 20100  року  - - - - - 6 216 - - - 17 179 23 395 

2 Переоцінка - - - - - - - - - - - 

3 Реалізований фонд переоцінки - - - - - - - - - - - 

4 Курсові різниці - - - - - - - - - - - 

5 Вплив податку на прибуток - - - - - - - - - - - 

6 

Рух коштів загальних резервів та 

фондів банку, що створені за 

рахунок прибутку 

- - - - - - - - - 4 956 4 956 

7 

Залишок на кінець дня 31грудня 

2010 року (залишок на 1 січня 2011  

року) 

- - - - - 6 216 - - - 22 135 28 351 

8 Переоцінка - - - - (488) - - - - - (488) 

9 Реалізований фонд переоцінки - - - - - - - - - - - 

10 Курсові різниці - - - - - - - - - - - 

11 Вплив податку на прибуток - - - - - - - - - - - 

12 

Рух коштів загальних резервів та 

фондів банку, що створені за 

рахунок прибутку 
- - - - - - - - -  26 26 

13 

Збільшення/ зменшення вартості 

фінансових інвестицій у зв’язку із 

збільшенням/ зменшенням власного 

капіталу об’єкта інвестування 

- - - - - - - - - - - 

14 
Залишок на кінець дня           31 

грудня 2011 року 
- - - - (488) 6 216 - - - 22 161 27 889 

 

Відрахування в загальні резерви Банку проводяться за рахунок прибутку після сплати податків згідно із рішенням Загальних зборів акціонерів. В звітному 

році загальний резерв не використовувався. 

Дані про резервні та інші фонди банку зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 32). 

Дані про рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку, за 2011 рік зазначаються у Звіті про власний капітал за рядком 23. 

Дані про рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку, за 2010 рік зазначаються у Звіті про власний капітал за рядком 9. 

Вплив податку на прибуток визначений з урахуванням вимог МСБО 12 «Податки на прибуток». 
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Примітка 21. Процентні доходи та витрати 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 

 Процентні доходи за:   
1 Кредитами та заборгованістю клієнтів 21 684 25 645 
2 Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 1 492 408 
3 Цінними паперами в портфелі банку до погашення - 52 
4 Коштами в інших банках 5 495 5 225 
5 Торговими борговими цінними паперами - - 

6 
Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються 

за справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах 
- - 

7 
Дебіторською заборгованістю за угодами репо – торгові 

цінні папери 
- - 

8 
Кореспондентськими рахунками в інших банках 881 

 
1 782 

 
9 Депозитами овернайт в інших банках - 2 

10 
Процентними доходами за знеціненими фінансовими 

активами 
- - 

11 Грошовими коштами та їх еквівалентами 61 146 
12 Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) - - 
13 Іншим - - 
14 Усього процентних доходів 29 613 33 260 

 Процентні витрати за:   
15 Строковими коштами юридичних осіб (8 850) (13 873) 
16 Борговими цінними паперами, що емітовані банком - - 
17 Іншими залученими коштами - - 
18 Строковими коштами фізичних осіб (4 056) (4 250) 
19 Строковими коштами інших банків (2 845) (3 275) 
20 Депозитами овернайт інших банків - - 
21 Поточними рахунками (2 781) (4 992) 
22 Кореспондентськими рахунками - - 
23 Зобов’язаннями з фінансового лізингу (оренди) - - 
24 Іншим (2 552) (2 292) 
25 Усього процентних витрат (21 084) (28 682) 
26 Чистий процентний дохід/(витрати) 8 529 4 578 

 

До інших процентних витрат 2010 року (рядок 24) віднесені процентні витрати за 

субординованим боргом. 

 
Дані рядку 26 примітки 21 про чистий процентний дохід/(витрати) зазначаються у «Звіті 

про фінансові результати» за рядком 1. 

 

Дані про процентні доходи зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 1.1);  

- при розрахунку рядка 1 « Звіту про рух грошових коштів»; 

- в таблиці 27.2 та 27.5 примітки 27 (рядок 1) за даними 2011 та 2010 року відповідно. 

 
Дані про процентні витрати зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 1.2);  

- при розрахунку рядка 2 « Звіту про рух грошових коштів»; 

- в таблиці 27.2 та 27.5 примітки 27 (рядок 5) за даними 2011 та 2010 року відповідно.  
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Примітка 22. Комісійні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 

 Комісійні доходи   

1 
Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах: 
1 645 1 530 

1.1 Розрахункові операції 796 821 
1.2 Касове обслуговування 271 210 
1.3 Інкасація - - 
1.4 Операції з цінними паперами 192 129 
1.5 Операції довірчого управління - - 
1.6 Гарантії надані  14 58 
1.7 Інші 372 312 

2 
Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
- - 

3 Усього комісійних доходів 1 645 1 530 

 Комісійні витрати   

4 
Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах: 
(419) (337) 

4.1 Розрахункові операції (161) (121) 
4.2 Касове обслуговування (15) (20) 
4.3 Інкасація - - 
4.4 Операції з цінними паперами - - 
4.5 Інші (243) (196) 

5 
Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах: 
- - 

6 Усього комісійних витрат (419) (337) 
7 Чистий комісійний дохід/витрати 1 226 1 193 

 

   Інші комісійні доходи за 2011 рік (рядок 1.7.) складають: 

 

- комісійні доходи за операціями на валютному ринку для клієнтів   –  244 тис. грн.; 

- інші комісійні доходи за операціями з клієнтами (відкриття/закриття  

   рахунків, чекові книжки, довідки)      –    64 тис. грн.; 

- комісійні доходи за депозитарні послуги зберігача цінних паперів  –    50 тис.грн., 

- інші           –    14 тис.грн. 

 

    Інші комісійні витрати за 2011 рік (рядок 4.5.) складають: 

 

- комісійні витрати за операціями VISA                              –    193 тис. грн. 

- комісійні витрати за операціями Укркарт                 –      50 тис. грн; 

 

Дані про комісійні доходи зазначаються у «Звіті про фінансові результати» (рядок 

2),  при розрахунку рядка 3 « Звіту про рух грошових коштів»  також у таблиці 27.2 та 27.5 

примітки 27, рядок 2 за даними 2011 та 2010 року відповідно. 

Дані про комісійні витрати зазначаються у «Звіті про фінансові результати»(рядок 

3), при розрахунку рядка 4 « Звіту про рух грошових коштів» також у таблиці 27.2 та 27.5 

примітки 27, рядок 6 за даними 2011 та 2010 року відповідно. 
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Примітка 23. Інші операційні доходи 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 

1 Дивіденди  - - 

2 
Дохід від надання в оренду інвестиційної 

нерухомості 
 

1 404 917 

3 Дохід від суборенди  - - 

4 Негативний гудвіл, визнаний як дохід  - - 

5 
Дохід від вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів 
 

1 30 

6 Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості  - - 

7 Роялті  - - 

8 Інші  160 905 

9 Усього операційних доходів  1 565 1 852 

 

До складу інших доходів за 2011 рік віднесено: 

- доходи від здавання в оренду індивідуальних сейфів  –   93 тис. грн.; 

- штрафи, пені клієнтів по кредитним операціям   –   54 тис. грн.; 

- доходи від продажу бланків векселів   –     7 тис. грн., 

- інші штрафи, пені клієнтів     –     2 тис. грн., 

- інші         –     4 тис. грн. 

 Дані про інші операційні доходи (рядок 9 примітки 23) зазначаються у «Звіті про 

фінансові результати» за рядком 17,  при розрахунку рядка 8 « Звіту про рух грошових 

коштів». 

 

 

Примітка 24. Адміністративні та інші операційні витрати 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 5 

1 Витрати на утримання персоналу  (3 848) (3 761) 

2 Амортизація основних засобів  (343) (346) 

3 
Зменшення корисності основних засобів та 

нематеріальних активів 
 

- - 

4 
Відновлення корисності основних засобів і 

нематеріальних активів 
 

- - 

5 Збиток від зменшення корисності гудвілу  - - 

6 
Амортизація програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів 
 

(92) (80) 

7 
Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні  послуги 

 
(873) (864) 

8 Витрати на оперативний лізинг (оренду)  (2 775) (3 417) 

9 Інші витрати, пов’язані з основними засобами  (148) (421) 

10 Професійні послуги  (1 003) (1 282) 

11 Витрати на маркетинг та рекламу  - (19) 

12 Витрати на охорону  (711) (692) 

13 
Сплата інших податків та обов’язкових платежів, 

крім податку на прибуток 
 

(444) (435) 

14 
Зменшення корисності довгострокових активів, 

утримуваних для продажу, (чи груп вибуття)  
 

- - 

15 Інші  (310) (41) 

16 
Витрати під резерви за дебіторською заборгованістю 

за господарською діяльністю 
 

- - 

17 
Усього адміністративних та інших операційних 

витрат 
 

(10 547) (11 358) 
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Дані примітки 24 про адміністративні та інші операційні витрати (рядок 17) зазначаються у 

«Звіті про фінансові результати» за рядком 19; 

Дані примітки 24 про амортизацію основних засобів та програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів за 2011 та 2010 роки (рядки 2 та 6) зазначаються в таблиці 10 примітки 10 

(рядки 19 та 7 відповідно); у таблиці 27.3 примітки 27, рядок 10; у «Звіті про рух грошових 

коштів» за рядками 29 та 38 колонки 4.  

 

 

Примітка 25. Витрати на податок на прибуток 
 

Таблиця 25.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 Поточний податок на прибуток  (259) (431) 
2 Відстрочений податок на прибуток  (1 461) 554 
3 Усього  (1 720) 123 

 
Дані про витрати на податок на прибуток зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 22); 

- таблиці 27.2  примітки 27 (рядок 13); 

 - таблиці 27.5  примітки 27 (рядок 13). 

  

 
Таблиця 25.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 

(збитку) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 Прибуток до оподаткування 9 545 (97) 

2 
Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 

оподаткування 2 195 (24) 

 Коригування облікового прибутку (збитку)     

3 
Витрати, які не включаються до суми валових витрат з 

метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються 

в бухгалтерському обліку 334 267 

4 
Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 

бухгалтерському обліку (290) (295) 

5 
Доходи, які підлягають обкладенню податком на 

прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового 

прибутку (збитку) 150 860 

6 
Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 

прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку (2199) (370) 
7 Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку 100 106 
8 Амортизація для цілей оподаткування (79) (107) 

9 
Інші суми, які не є доходами та витратами, але 

включаються до бази оподаткування (виправлення 

помилок тощо) - - 
10 Сума податку на прибуток (збиток) 211 437 
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Таблиця 25.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок 
Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов’язань 

Залишок на 1 

січня 2011  

року 

Переведення 

до 

довгостроков

их активів, 

утримуваних 

для продажу 

Визнані у 

фінансових 

результатах 

Визнані у 

власному 

капіталі 

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2011 

року 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Неамортизований/а дисконт/премія за фінансовими 

інструментами 
17 - 7 - 24 

2 Процентні доходи за цінними паперами  38 - 141 - 179 

3 Інші адміністративні витрати 46 - 34 - 80 

4 Страхування власних основних засобів 309 - - - 309 

5 
Різниця між амортизацією за фінансовим обліком та 

податковим 
96 - 20 - 116 

6 
Нараховані витрати, які визнані в бухгалтерському обліку 

2010р., але не оподатковані 
150 - - - 150 

7 Страхування фінансових ризиків 217 - 159 - 376 

8 
Визнані в податковому обліку доходи, які нараховані в 

бухгалтерському обліку 2009р. 
829  -  829 

9 
Неамортизований/а дисконт/премія за фінансовими 

інструментами 
(8) - (10)  (18) 

10 Процентні доходи за цінними паперами  (87) - (343) - (430) 

11 
Різниця між амортизацією за фінансовим обліком та 

податковим 
(33) - - - (33) 

12 Утримання власних основних засобів (311) - - - (311) 

13 Інші адміністративні витрати (187) - - - (187) 

14 Процентні витрати за вкладами клієнтів, сплачені авансом (182) - - - (182) 

15 
Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою 

вартістю 
(5281) - (1 392) - (6 673) 

16 
Нараховані доходи, які визнані в бухгалтерському обліку 

2009р., але не оподатковані 
(829) - - - (829) 

17 Страхування власних основних засобів (3) - - - (3) 

18 Страхування фінансових ризиків (322) - (76) - (398) 

19 Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов'язання) (5 541) - (1 460) - (7 001) 

20 Визнаний відстрочений податковий актив 1 702 - 361 - 2 063 

21 Визнане відстрочене податкове зобов'язання (7 243) - (1 821) - (9 064) 

 
Дані про чисті відстрочені податкові зобов’язання (рядок 19) зазначаються у звіті «Баланс», рядок 23.  
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Таблиця 25.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок 
Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов’язань 

Залишок на 1 

січня 2010  

року 

Переведення 

до 

довгостроков

их активів, 

утримуваних 

для продажу 

Визнані у 

фінансових 

результатах 

Визнані у 

власному 

капіталі 

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2010 

року 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Неамортизований/а дисконт/премія за фінансовими 

інструментами 
12 - 5 - 17 

2 Процентні доходи за цінними паперами  - - 38 - 38 

3 Інші адміністративні витрати 39 - 7 - 46 

4 Страхування власних основних засобів 206 - 103 - 309 

5 
Різниця між амортизацією за фінансовим обліком та 

податковим 
64 - 32 - 96 

6 
Нараховані витрати, які визнані в бухгалтерському обліку 

2010р., але не оподатковані 
150 - - - 150 

7 Страхування фінансових ризиків 78 - 139 - 217 

8 
Визнані в податковому обліку доходи, які нараховані в 

бухгалтерському обліку 2009р. 
-  829  829 

9 
Неамортизований/а дисконт/премія за фінансовими 

інструментами 
- - (8)  (8) 

10 Процентні доходи за цінними паперами  - - (87) - (87) 

11 
Різниця між амортизацією за фінансовим обліком та 

податковим 
- - (33) - (33) 

12 Утримання власних основних засобів (311) - - - (311) 

13 Інші адміністративні витрати (180) - (7) - (187) 

14 
Процентні витрати за вкладами клієнтів, сплачені 

авансом 
(182) - - - (182) 

15 
Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою 

вартістю 
(4993) - (288) - (5281) 

16 
Нараховані доходи, які визнані в бухгалтерському обліку 

2009р., але не оподатковані 
(829) - - - (829) 

17 Страхування власних основних засобів (3) - - - (3) 

18 Страхування фінансових ризиків (146) - (176) - (322) 

19 Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов'язання) (6 095) - 554 - (5 541) 

20 Визнаний відстрочений податковий актив 593 - 1 109 - 1 702 

21 Визнане відстрочене податкове зобов'язання (6 688) - (555) - (7 243) 

 
Дані про чисті відстрочені податкові зобов’язання (рядок 19) зазначаються у звіті «Баланс», рядок 23.  
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Вплив оцінки інвестиційної нерухомості на власний капітал викликаний приведенням у відповідність результату переоцінки об’єкта 

основних засобів (нежитлового приміщення) до ринкової вартості у 2004 році із визнанням результату переоцінки в капіталі Банку. Цей об’єкт 

основних засобів станом на 01.01.2008 року визнано інвестиційною нерухомістю, (див. примітки 9, 10), з методом оцінки за справедливою 

вартістю, з визнанням результатів переоцінки у фінансових результатах. 
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Примітка 26. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

 
Таблиця 26.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та  

                        привілейовану акцію 

 
Рядок Найменування статті Прим

. 
2011 рік 2010 рік 

1 2 3 4 5 

1 Прибуток/(збиток), що належать 

акціонерам-власникам простих 

акцій банку 

  

- - 
2 Прибуток/(збиток), що належать 

акціонерам-власникам 

привілейованих акцій банку 

  

- - 
3 Прибуток/(збиток) за рік   

7 825  26  
4 Середньорічна кількість простих 

акцій в обігу (тис.шт.) 
19 

35 058 33 250  
5 Середньорічна кількість 

привілейованих акцій в обігу (тис. 

шт.) 

19 

0 0 
6 Чистий прибуток/(збиток) на 

просту акцію  
  

0,22 0,00 
7 Скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 

  

0,22 0,00 
8 Чистий прибуток/(збиток) на 

привілейовану акцію  
  

- - 
9 Скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

привілейовану акцію 

  

- - 

 
Дані про чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

зазначаються у «Звіті про фінансові результати» за рядками 26, 27. 

         Дані про прибуток/(збиток) за рік зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 25);  

- у звіті «Баланс» (рядок 31);  

- у «Звіті про власний капітал» (рядки 11 та 25 за 2010 та 2011 рік відповідно);  

- у таблиці 27.2 та таблиці 27.5 примітки 27 (рядок 14 за 2011 та 2010 рік відповідно). 
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Примітка 27. Звітні сегменти 
 
Таблиця 27.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента 

за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилу -

чення 
Усього 

послуги 

корпоратив-

ним клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

інші 

опера-

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доходи від зовнішніх 

контрагентів 
19 028 9 581 8 916  -  - 37 525 

2 
Доходи від інших 

сегментів 
 -  -  -  -  -  - 

3 Усього доходів  19 028 9 581 8 916 - - 37 525 

 

 

Таблиця 27.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилу- 

чення 
Усього 

послуги 

корпоратив-

ним клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

інші 

опера-

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Процентні доходи 16 277 6 279 7 057  -  - 29 613 

2 Комісійні доходи 1 223 250 172  -  - 1 645 

3 Інші операційні доходи 1 528 3 052 1 687  -  - 6 267 

4 Усього доходів 19 028 9 581 8 916  -  - 37 525 

5 Процентні витрати (11 787) (6 452) (2 845)  -  - (21 084) 

6 Комісійні витрати - (243) (176)  -  - (419) 

7 Інші операційні витрати (6 870) (1 556) (885)  -  - (9 311) 

8 Усього витрат (18 657) (8 251) (3 906)  -  - (30 814) 

9 Результат сегмента 371 1 330 5 010  -  - 6 711 

10 Нерозподілені доходи - -  - -  - 8 034 

11 Нерозподілені витрати  -  -  -  -  - (5 200) 

12 
Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
 -  -  -  -  - 9 545 

13 
Витрати за податком на 

прибуток 
 -  -  -  -  - (1 720) 

14 Прибуток/(збиток)  -  -  -  -  - 7 825 

 

Дані про процентні доходи зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 1.1 колонка 4);  

- в примітці 21 (рядок 14, колонка 3). 

Дані про комісійні доходи зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 2 колонка 4);  

- в примітці 22 (рядок 3, колонка 3). 

 

Дані про процентні витрати зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 1.2 колонка 4); 

- в примітці 21 (рядок 25, колонка 3). 

 

Дані про комісійні витрати зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 3 колонка 4);  

- в примітці 22 (рядок 6 колонка 3). 

 

Дані про прибуток/(збиток) до оподаткування зазначаються у «Звіті про фінансові результати» 

(рядок 21 колонка 4). 
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Дані про витрати за податком на прибуток зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 22 колонка 4); 

- в таблиці 25.1 примітки 25 (рядок 3 колонка 3). 

 

Дані про прибуток/(збиток) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 31 колонка 4); 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 25, колонка 4);  

- у «Звіті про рух грошових коштів» при розрахунку рядку 12 колонки 4;  

- у «Звіті про власний капітал» (рядок 25 колонка 6). 

 

 

Таблиця 27.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилу- 

чення 
Усього 

послуги 

корпоратив-

ним клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

інші 

опера-

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Інші активи сегментів 154 735 67 102 191 933   413 770 

2 Усього активів сегментів 154 735 67 102 191 933   413 770 

3 
Інші нерозподілені 

активи 
 -  -  -  -  - 44 483 

4 Усього активів 154 735 67 102 191 933 - - 458 253 

5 
Інші зобов’язання 

сегментів 
179 239 67 927 114 964     362 130 

6 
Усього зобов’язань 

сегментів 
179 239 67 927 114 964     362 130 

7 
Поточні та відстрочені 

податкові зобов’язання 
 -  -  -  -  - 7 040 

 8 
Інші нерозподілені 

зобов’язання 
 -  -  -  -  - 119 

 9 Усього зобов’язань 179 239 67 927 114 964 - - 369 289 

 Інші сегментні статті  -  -  -  -  -  - 

10 
Амортизаційні 

відрахування 
 -  -  -  -  - (435) 

 

Дані про амортизаційні відрахування зазначаються: 

- в таблиці 10 примітки 10, рядок 19;  

- у «Звіті про рух грошових коштів» при розрахунку рядків 29 та 38 колонки 4; 

- в примітці 24 (рядки 2 та 6). 

 

 

Таблиця 27.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента 

за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилу -

чення 
Усього 

послуги 

корпоратив-

ним клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

інші 

опера-

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доходи від зовнішніх 

контрагентів 
22 242 16 896 7 777  -  - 46 915 

2 
Доходи від інших 

сегментів 
 -  -  -  -  -  - 

3 Усього доходів  22 242 16 896 7 777 - - 46 915 
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Таблиця 27.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2010 рік 

(тис. грн.) 
Р

я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилу- 

чення 
Усього 

послуги 

корпоратив-

ним клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

інші 

опера-

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Процентні доходи 16 712 8 933 7 615  -  - 33 260 

2 Комісійні доходи 1 058 339 133  -  - 1 530 

3 Інші операційні доходи 4 472 7 624 29  -  - 12 125 

4 Усього доходів 22 242 16 896 7 777  -  - 46 915 

5 Процентні витрати (17 173) (8 234) (3 275)  -  - (28 682) 

6 Комісійні витрати - - (337)  -  - (337) 

7 Інші операційні витрати (2 479) (2 545) (7 980)  -  - (13 004) 

8 Усього витрат (19 652) (10 779) (11 592)  -  - (42 023) 

9 Результат сегмента 2 590 6 117 (3 815)  -  - 4 892 

10 Нерозподілені доходи - -  - -  - 1 188 

11 Нерозподілені витрати  -  -  -  -  - (6 177) 

12 
Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
 -  -  -  -  -  (97) 

13 
Витрати за податком на 

прибуток 
 -  -  -  -  - 123 

14 Прибуток/(збиток)  -  -  -  -  - 26 

 

Дані про процентні доходи зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 1.1 колонка 5);  

- в примітці 21 (рядок 14, колонка 4). 

Дані про комісійні доходи зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 2 колонка 5);  

- в примітці 22 (рядок 3, колонка 4). 

 

Дані про процентні витрати зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 1.2 колонка 5); 

- в примітці 21 (рядок 25, колонка 4). 

Дані про комісійні витрати зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 3 колонка 5);  

- в примітці 22 (рядок 6 колонка 4). 

 

Дані про прибуток/(збиток) до оподаткування зазначаються у «Звіті про фінансові 

результати» (рядок 21 колонка 5). 

 

Дані про витрати за податком на прибуток зазначаються: 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 22 колонка 5); 

- в таблиці 25.1 примітки 25 (рядок 3 колонка 4). 

 

Дані про прибуток/(збиток) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 31 колонка 5); 

- у «Звіті про фінансові результати» (рядок 25, колонка 5);  

- у «Звіті про рух грошових коштів» при розрахунку рядку 12 колонки 5;  

- у «Звіті про власний капітал» (рядок 11 колонка 6).    
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Таблиця 27.6. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2010 рік 

(тис. грн.) 
Р

я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилу- 

чення 
Усього 

послуги 

корпоратив-

ним клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

інші 

опера-

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Інші активи сегментів 93 565 37 710 131 551   262 826 

2 Усього активів сегментів 93 565 37 710 131 551     262 826 

3 
Інші нерозподілені 

активи 
 -  -  -  -  - 172 816 

4 Усього активів 93 565 37 710 131 551 - - 435 642 

5 
Інші зобов’язання 

сегментів 
177 375 71 524 119 126     368 025 

6 
Усього зобов’язань 

сегментів 
177 375 71 524 119 126     368 025 

7 
Поточні та відстрочені 

податкові зобов’язання 
 -  -  -  -  - 5 965 

 8 
Інші нерозподілені 

зобов’язання 
 -  -  -  -  - 25 

 9 Усього зобов’язань 177 375 71 524 119 126 - - 374 015 

 Інші сегментні статті  -  -  -  -  -  - 

10 
Амортизаційні 

відрахування 
 -  -  -  -  - (426) 

 

Дані про амортизаційні відрахування зазначаються: 

- в таблиці 10 примітки 10 (рядок 8); 

- у «Звіті про рух грошових коштів» при розрахунку рядків 29 та 38 колонки 5; 

-в примітці 24 (рядки 2 та 6). 

 

До інших нерозподілених доходів Банку віднесені: 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 Відшкодування вартості діагностичного обстеження - 20 
2 Результат переоцінки інвестиційної нерухомості 8 019 1 138 
3 Результат від продажу основних засобів 1 30 
4 Результат від переоцінки іноземної валюти 14 30 
5 Усього нерозподілених доходів 8 034 1 188 

 

До інших нерозподілених витрат Банку віднесені: 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 рік 2010 рік 
1 2 3 4 
1 Витрати на податки (крім податку на прибуток) (116) (107) 
2 Витрати на охорону (711) (653) 
3 Витрати за оперативним лізингом (орендою) (2 551) (3 100) 

4 
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних 

активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги 
(1 564) (1 624) 

5 Витрати на професійні послуги (55) (45) 
6 Результат від переоцінки іноземної валюти - (414) 
7 Благодійна допомога (77) (3) 
8 Інші (126) (231) 
9 Усього нерозподілених витрат (5 200) (6 177) 
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Примітка 28. Управління фінансовими ризиками 

 

Кредитний ризик 

 

 Банк визначає кредитний ризик, як наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати 

умови будь-якої фінансової угоди із Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе 

зобов'язання. 

 Ефективне управління кредитним ризиком є вирішальним компонентом всеохоплюючого 

підходу до управління ризиками, оскільки є суттєвим для тривалого успіху Банку  

 Метою управління кредитним ризиком є максимізація рівня регулювання ризиків 

повернення кредитів шляхом підтримання рівня потенційних втрат внаслідок реалізації кредитних 

ризиків в прийнятних межах, визначених чинним законодавством, Наглядовою радою та  

Правлінням. 

 Банк управляє кредитним ризиком, керуючись нормативно-правовими актами України, а 

також внутрішніми положеннями та процедурами, основні з яких: 

- Кредитна політика;  

- Положення про Кредитний комітет; 

- Положення про Департамент аналізу, планування та управління ризиками; 

- Положення про управління кредитним ризиком. 

В своїй діяльності Банк керується наступними принципами управління кредитним 

ризиком: 

- створення відповідного середовища кредитних ризиків;  

- суворе дотримання процедур надання кредитів;  

- підтримання відповідної процедури контролю, оцінки та перевірки; 

- забезпечення адекватного контролю за кредитними ризиками. 

Процес управління ризиками складається з наступних етапів: 

- виявлення (ідентифікація) ризику; 

- оцінка ризику; 

- прийняття управлінських рішень з метою забезпечення оптимального співвідношення 

між кредитним ризиком і доходністю кредитних операцій; 

- контроль за впровадженням обраних заходів; 

- оцінка результатів управління ризиками. 

Основними елементами управління кредитним ризиком є:  

- спрямування коштів на формування резервів для покриття можливих збитків;  

- лімітування кредитних операцій;  

- страхування кредитних ризиків; 

- формування ефективної цінової політики; 

- диверсифікація кредитного портфеля;  

- передача ризиків. 
 

 Виявлення (ідентифікація) кредитних ризиків відбувається під час аналізу банківської 

операції в процесі прийняття рішення щодо її проведення або при запровадженні нових 

банківських продуктів, а також в процесі послідуючого моніторингу окремих операцій або 

кредитно-інвестиційного портфеля в цілому. 

 Банком здійснюється щоденний контроль за проведенням операцій в межах лімітів, стосовно 

нормативів, встановлених Національним банком України, - Н7, Н8, Н9, Н10, Н11та Н12. Протягом 

звітного року Банком не порушувались нормативи кредитного ризику. 
 

Фактичні значення нормативів кредитного ризику станом на 01.01.2012 року наступні: 
Н7  –   17,08%  (нормативне значення - не більше 25%); 

Н8  –   167,88%  (нормативне значення - не більше 800%); 

Н9  –   4,96%  (нормативне значення - не більше 5%); 

Н10  –   7,94%  (нормативне значення - не більше 30%). 
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Ринковий ризик. 
 

Банком визначений ринковий ризик як наявний або потенційний ризик зниження вартості 

активів унаслідок зміни ринкових чинників. Ринковий ризик має макроекономічну природу, тобто 

джерелами ринкових ризиків є макроекономічні показники фінансової системи – індекси ринків, 

криві процентних ставок, тощо. До основних ринкових ризиків відносяться: процентний ризик, 

валютний ризик, фондовий ризик, товарний ризик. 

Управління ринковими ризиками в Банку представляє собою комплексний процес, який 

включає: 

- виявлення (ідентифікацію) ринкових ризиків,  

- оцінку ринкових ризиків,  

- моніторинг рівня ринкових ризиків,  

- контроль прийнятності рівня ринкових ризиків; 

- розробку заходів щодо мінімізації ринкових ризиків. 
 

Виявлення (ідентифікація) ринкових ризиків здійснюється на постійній основі шляхом 

проведення експертизи нових банківських продуктів, дослідження зовнішньої середи тощо. 

 Оцінка і моніторинг рівня ринкових ризиків здійснюється з використанням різних 

статистичних підходів (за умови впливу на ціноутворення ринкових чинників) і аналізом сценаріїв 

(за умови впливу на ціноутворення неринкових чинників) з використанням наявної інформації 

щодо прогнозів провідних світових фінансових організацій, динаміки макроекономічних 

показників, політики центральних банків, економічної політики урядів і таке інше. Крім того, для 

оцінки потенційних втрат при настанні шокових (стресових) подій  використовується стрес-

тестування. 

 

Контроль прийнятності рівня ринкових ризиків реалізується шляхом встановлення певних 

обмежень: 

- обмежень невідповідності між термінами погашення або переоцінки чутливих до змін 

процентної ставки активів і зобов'язань Банку, мінімального рівня процентної маржі 

(процентний ризик); 

- обмежень відкритих позицій по цінних паперах (фондовий ризик) і придбаної іноземної 

валюти (валютний ризик); 

- обмежень співвідношення між обсягом кредиту і вартістю, ліквідністю забезпечення 

(товарний ризик). 

 

Заходи щодо мінімізації ринкових ризиків включають диверсифікацію портфелів 

фінансових інструментів (валют, цінних паперів, заставного майна), страхування ризиків 

зменшення вартості активу, інше. 

 
 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який 

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

Банком визначається величина і природа відкритої валютної позиції, можливі збитки у разі 

несприятливої зміни курсу, встановлюються відповідні ліміти і нормативи валютного ризику. 

Постійно проводиться розробка заходів по мінімізації ризику, а також вибір методів управління 

ризиками і підрахунок витрат, пов'язаних з покриттям ризику. 
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Таблиця 28.1. Аналіз валютного ризику 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування валюти 

На кінець дня 2011 року На кінець дня 2010 року 

монетарні 

активи 
монетарні 

зобов’язання 

похідні 

фінансові 

інструменти 

чиста 

позиція 
монетарні 

активи 
монетарні 

зобов’язання 

похідні 

фінансові 

інструменти 

чиста 

позиція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Долари США 178 769 213 864 - (35 095) 215 511 249 964  (34 453) 

2 Євро 26 568 29 214 - (2 646) 60 185 62 345  (2 160) 

3 Фунти стерлінгів 50 - - 50 50 0  50 

4 Інші 69 21 - 47 45 0  45 

5 Усього 205 456 243 099 - (37 643) 275 791 312 308  (36 517) 
 

 

Таблиця 28.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, 

що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

 

Розрахунок проводиться для грошових залишків у валютах, що відрізняються від функціональної валюти. 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
На кінець дня 2011 року На кінець дня 2010 року 

вплив на прибуток/ 
(збиток) 

вплив на власний капітал 
вплив на 

прибуток/(збиток) 
вплив на власний 

капітал 
1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5% (1 755) (1 755) (1 723) (1 723) 
2 Послаблення долара США на 5% 1 755 1 755 1 723 1 723 
3 Зміцнення євро на 5% (132) (132) (108) (108) 
4 Послаблення євро на 5% 132 132 108 108 
5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5% 3 3 3 3 
6 Послаблення фунта стерлінгів на 

5% (3) (3) (3) (3) 
7 Зміцнення  інших валют 2 2 2 2 
8 Послаблення інших валют (2) (2) (2) (2) 
 

Банком здійснено аналіз змін фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на 

звітну дату, визначив величину зміцнення/послаблення курсу у  розмірі 5%. Вплив на капітал не відрізняється від впливу на прибуток/збиток. В ході 

аналізу Банком було зроблено припущення, що всі інші змінні характеристики, у тому числі процентні ставки, залишаються фіксованими.  
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Таблиця 28.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 

обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні 

характеристики залишаються фіксованими 

                                                                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Середньозважений валютний 

курс 2011 року 

Середньозважений валютний 

курс 2010 року 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5% (1 579) (1 579) (1 849) (1 849) 

2 Послаблення долара США на 

5% 1 579 1 579 1 849 1 849 

3 Зміцнення євро на 5% (124) (124) 116 116 

4 Послаблення євро на 5% 124 124 (116) (116) 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 

5% 3 3 - - 

6 Послаблення фунта стерлінгів 

на 5% (3) (3) - - 

7 Зміцнення  інших валют 2 2 1 1 

8 Послаблення інших валют (2) (2) (1) (1) 

 

У таблиці 28.3 Банк відобразив типовий валютний ризик протягом року, здійснив аналіз змін 

фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін середньозважених валютних 

курсів, визначив величину зміцнення/послаблення курсу у розмірі 5%. Вплив на капітал не 

відрізняється від впливу на прибуток/збиток. В ході аналізу банком було зроблено припущення, що всі 

інші змінні характеристики, у тому числі процентні ставки,  залишаються фіксованими. 

 

 

Відсотковий ризик 
 

Залучення підпроцентних ресурсів і розміщення їх в підпроцентні активи є основною 

діяльністю банку. В разі можливих несприятливих змін відсоткових ставок на ринку ці зміни можуть 

призвести до негативного впливу на надходження та капітал банку. В цьому полягає ризик зміни 

відсоткових ставок, або відсотковий ризик 

Процентний ризик визначається на основі аналізу вартості активів і пасивів, GAP – аналізу, 

аналізу процентних активів та пасивів за період. Контроль за процентним ризиком здійснюється 

шляхом визначення базових кредитних та депозитних ставок в цілому та в розрізі окремих банківських 

продуктів.  

Відсотковий ризик визначається на основі аналізу вартості активів і пасивів, GAP – аналізу, 

аналізу процентних активів та пасивів за період. Контроль за процентним ризиком здійснюється 

шляхом визначення базових кредитних та депозитних ставок в цілому та в розрізі окремих банківських 

продуктів.  

 

 

Таблиця 28.4. Загальний аналіз відсоткового ризику 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 6 

міс. 

Від 6 до 

12 міс. 

Більше 

року 

Без-

процентні 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2010 рік       

1 
Усього фінансових 

активів 
251 584 39 361 23 629 61 876 28 371 404 821 

2 
Усього фінансових 

зобов’язань 
181 683 46 524 49 061 82 633 7 983 367 884 

3 

Чистий розрив за 

процентними ставками 

на кінець дня 31 

грудня попереднього 

року 

69 901 (7 163) (25 432) (20 756) 20 387 36 937 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 2011 рік       

4 

Усього фінансових 

активів 

 

168 791 30 313 8 522 179 645 10 651 397 922 

5 
Усього фінансових 

зобов’язань 
105 080 25 152 41 269 155 107 42 536 369 144 

6 

Чистий розрив за 

процентними ставками 

на кінець дня 31 

грудня попереднього 

року 

63 711 5 161 (32 747) 24 538 (31 885) 28 778 

 

При обсягах активів і зобов’язань, представлених у табл. 37.4, чутливість процентних ставок 

буде такою:  

1. Зростання ставок на 1,0% приведе до наступного збільшення чистого процентного доходу: 

Зростання процентних доходів: Д% = (397 922 – 10 650) × 1,0%= 3 873 тис. грн.  

Зростання процентних витрат:   В% = (369 144 – 42 536) × 1,0%= 3 266 тис. грн. 

Зростання чистого процентного доходу буде: 

Д% чист. = 3 873 -3 266 =607 тис. грн.   

2. Зменшення ставок на 1,0% приведе до наступної зміни чистого процентного доходу. 

Д% чист.  = - 607 тис. грн. 

 

При існуючому співвідношенні фінансових активів і пасивів, зростання процентних ставок 

приведе до зростання  чистого процентного доходу, зменшення процентних ставок приведе до 

зменшення чистого процентного доходу. 

В звітному році банком було зменшено чистий розрив за процентними ставками порівняно з 

попереднім роком. Це дає змогу Банку знизити чутливість до змін процентних ставок. Таким чином, 

прогнозна тенденція зменшення процентних ставок у 2012 році буде мати менший негативний вплив 

на результати діяльності банку.  

 

 

Таблиця 28.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 

(%) 

Рядок Найменування статті 
2011 рік 2010 рік 

гривня 
долари 

США 
євро інші гривня 

долари 

США 
євро інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Активи         

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
0,56 1,29 0,83 - 0,71 1,38 1,32 - 

2 
Торгові боргові цінні 

папери  
- - - - - - - - 

3 

Інші боргові цінні 

папери, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю 

з визнанням результату 

переоцінки у 

фінансових результатах 

- - - - - - - - 

4 Кошти в інших банках 11,27 3,59 2,00 - 7,62 3,31 2,51 - 

5 
Кредити та 

заборгованість клієнтів 
17,58 11,16 11,00 - 17,89 12,98 12,00 - 

6 
Боргові цінні папери у 

портфелі банку на 

продаж 
14,74 - - - 8,23 - - - 

7 
Боргові цінні папери у 

портфелі банку до 

погашення 
- - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Інші активи 

- - - - - - - 
- 
 

9 

Переведення до 

довгострокових активів, 

що утримуються для 

продажу 

- - - - - - - - 

 Зобов’язання                         

10 Кошти банків 12,69 1,72 1,79 - 6,79 2,38 1,95 - 

11 Кошти клієнтів: 12,91 7,06 2,77 - 15,32 9,11 6,80 - 

11.1 Поточні рахунки 8,27 4,83 2,65 - 11,3 5,79 6,69 - 

11.2 Строкові кошти 18,04 7,46 4,14 - 19,37 10,04 8,49 - 

12 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
- - - - - - - - 

13 Інші залучені кошти - - - - - - - - 
14 Інші зобов’язання - - - - - - - - 
15 Субординований борг 10,25 9,5 - - - 9,5 - - 

16 

Зобов’язання, що 

пов’язані з 

довгостроковими 

активами, що 

утримуються для 

продажу (чи групами 

вибуття) 

- - - - - - - - 

 

У таблиці наводяться дані за середньозваженою процентною ставкою.  

 

Процентна ставка розраховується у відсотках у річному обчисленні.  

 

Проценти за відповідними статтями активів та пасивів нараховуються за фіксованою відсотковою 

ставкою.   

 

 

Географічний ризик 
 

Таблиця 28.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 
   Активи          

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  40 604 - 2 40 606 
2 Торгові цінні папери  - - - - 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

- - - - 

4 Кошти в інших банках  158 907 - - 158 907 
5 Кредити та заборгованість клієнтів  173 081 - - 173 081 
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж  25 246 - - 25 246 
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення  -  - - - 
8 Інші фінансові активи  82 - - 82 

9 Усього фінансових активів  397 920 - 2 397 922 

10 Нефінансові активи  60 331 - - 60 331 

11 Усього активів  458 251 - 2 458 253 

 
Зобов'язання  
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1 2 3 4 5 6 

12 Кошти банків  114 964 - - 114 964 

13 Кошти клієнтів  212 191 9 15 212 215 
14 Боргові цінні папери, емітовані банком  - - - - 
15 Інші залучені кошти  - - - - 
16 Інші фінансові зобов'язання   117 - -  117 

17 Субординований борг  10 250 24 551 - 34 801 

18 Усього фінансових зобов'язань  337 522 24 560 15 362 097 

19 Нефінансові зобов'язання  7 192 - - 7 192 

20 Усього зобов'язань  344 714 24 560 15 369 289 

21 Чиста балансова позиція  113 537 (24 560) (13) 88 964 

22 Зобов'язання кредитного характеру  22 786 - - 22 786 
 

Дані про грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 1 колонка 4); 

- в таблиці 4.1 примітки 4 (рядок 7 колонка 3); 

- в «Звіті про рух грошових коштів» (рядок 56);  

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 1). 

Дані про кошти в інших банках (рядок 4 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 4 колонка 4); 

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 5 колонка 3); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 4). 

Дані про кредити та заборгованість клієнтів (рядок 5 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 5 колонка 4); 

- в таблиці 6.1 примітки 6 (рядок 9 колонка 3); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 5). 

Дані про цінні папери в портфелі банку на продаж (рядок 6 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 6 колонка 4);  

- в таблиці 7.1 примітки 7 (рядок 4 колонка 3); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 6). 

Дані про інші фінансові активи (рядок 8 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 14 колонка 4); 

- в таблиці 11.1 примітки 11 (рядок 10 колонка 3); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 8). 

Дані про нефінансові активи (рядок 10 колонки 6) включають статті «Основні засоби та 

нематеріальні активи», «Інвестиційна нерухомість», «Інші активи» звіту «Баланс» (рядки 9, 13, 15). 

Дані про кошти банків (рядок 12 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 18 колонка 4); 

- в примітці 13 (рядок 6 колонка 3); 

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 1); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 10). 

Дані про кошти клієнтів (рядок 13 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 19 колонка 4); 

- в таблиці 14.1 примітки 14 (рядок 4 колонка 3); 

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 2); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 11). 

Дані про інші фінансові зобов’язання (рядок 16 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 25 колонка 4); 

- в таблиці 16.1 примітки 16 (рядок 7 колонка 3); 

- в таблиці 28.8 примітки 28, (рядок 6); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 14). 

Дані про субординований борг (рядок 17 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 27 колонка 4); 

- у примітці 18; 

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 5); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 15). 

Дані про нефінансові зобов’язання (рядок 19 колонки 6) включають статті «Зобов’язання щодо 

поточного податку на прибуток», «Відстрочені податкові зобов’язання», «Резерви за зобов’язаннями» 
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та «Інші зобов’язання», що включені до рядків 22, 23, 24, 26 звіту «Баланс». 

Дані про чисту балансову позицію (рядок 21 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 33 колонка 4); 

- у «Звіті про власний капітал» (рядок 30 колонка 8).  

 

 

 

Таблиця 28.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 
   Активи          

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  149 551 - 1 149 552 
2 Торгові цінні папери  - - - - 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

- - - - 

4 Кошти в інших банках  126 340 - - 126 340 
5 Кредити та заборгованість клієнтів  123 568 - - 123 568 
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж  5 210 - - 5 210 
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення  -  - - - 
8 Інші фінансові активи  151 - - 151 
9 Усього фінансових активів  404 820 - 1 404 821 
10 Нефінансові активи  30 821 - - 30 821 
11 Усього активів  435 641 - 1 435 642 

 Зобов'язання      
12 Кошти банків  119 124 - - 119 124 
13 Кошти клієнтів  221 383 53 3 319 224 755 
14 Боргові цінні папери, емітовані банком  - - - - 
15 Інші залучені кошти  - - - - 
16 Інші фінансові зобов'язання  120 - - 120 
17 Субординований борг  - 23 885 - 23 885 
18 Усього фінансових зобов'язань  340 627 23 938 3 319 367 884 
19 Нефінансові зобов'язання  6 131 - - 6 131 
20 Усього зобов'язань  346 758 23 938 3 319 374 015 
21 Чиста балансова позиція  88 883 (23 938) (3 318) 61 627 
22 Зобов'язання кредитного характеру  19 762 - - 19 762 

 

Дані про грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 1 колонка 5); 

- в таблиці 4.1 примітки 4 (рядок 7 колонка 4); 

- в «Звіті про рух грошових коштів» (рядок 55); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 1).  

Дані про кошти в інших банках  (рядок 4 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 4 колонка 5); 

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 5 колонка 4); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 4). 

Дані про кредити та заборгованість клієнтів (рядок 5 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 5 колонка 5); 

- в таблиці 6.1 примітки 6 (рядок 9 колонка 4); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 5). 

Дані про цінні папери в портфелі банку на продаж (рядок 6 колонки 6) зазначаються:  

- у звіті «Баланс» (рядок 6 колонка 5); 

- в таблиці 7.1 примітки 7 (рядок 4 колонка 4); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 6). 

Дані про інші фінансові активи (рядок 8 колонки 6) зазначаються: 
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- у звіті «Баланс» (рядок 14 колонка 5); 

- в таблиці 11.1 примітки 11 (рядок 10 колонка 4); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 8). 

Дані про нефінансові активи (рядок 10 колонки 6) включають статті «Основні засоби та 

нематеріальні активи», «Інвестиційна нерухомість», «Інші активи» звіту «Баланс» (рядки 9, 13, 15). 

Дані про кошти банків (рядок 12 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 18 колонка 5); 

- в примітці 13 (рядок 6 колонка 4); 

- в таблиці 28.9 примітки 28 (рядок 1); 

- в таблиці 28.11, примітки 28 (рядок 10). 

Дані про кошти клієнтів (рядок 13 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 19 колонка 5); 

- в таблиці 14.1 примітки 14 (рядок 4 колонка 4); 

- в таблиці 28.9 примітки 28 (рядок 2); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 11). 

Дані про інші фінансові зобов’язання (рядок 16 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 25 колонка 5); 

- в таблиці 16.1 примітки 16 (рядок 7 колонка 4); 

- в таблиці 28.9 примітки 28 (рядок 6); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 14). 

Дані про субординований борг (рядок  17 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 27 колонка 5); 

- у примітці 18; 

- в таблиці 28.9 примітки 28 (рядок 5); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 15). 

Дані про нефінансові зобов’язання (рядок 19 колонки 6) включають статті «Зобов’язання щодо 

поточного податку на прибуток», «Відстрочені податкові зобов’язання», «Резерви за зобов’язаннями» 

та «Інші зобов’язання», що включені до рядків 22, 23, 24, 26 звіту «Баланс». 

Дані про чисту балансову позицію (рядок 21 колонки 6) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 33 колонка 5); 

- у «Звіті про власний капітал» (рядки 16,17  колонка 8).  

 

 

Ризик ліквідності 
 

Для контролю за ризиком ліквідності проводиться аналіз лімітів та нормативів ризику 

ліквідності,  тимчасових понаднормових розривів за строками, що склалися при проведенні активно-

пасивних операцій Банку. 

Ризик ліквідності виникає внаслідок невідповідності строків і сум надходження/списання 

грошових коштів з рахунків банку та полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу або 

зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок неспроможності банку вчасно, в повному 

обсязі та з мінімальними втратами покрити потреби у грошових коштах для виконання своїх грошових 

зобов’язань 

Основні методи управління ліквідністю, які використовуються Банком, є : 

- аналіз фактичного стану ліквідності та платоспроможності; 

- прогнозування ліквідності та платоспроможності з врахуванням запланованих операцій 

та заходів; 

- встановлення лімітів на операції Банку та показники ліквідності та платоспроможності; 

- планування операцій Банку, коригування їх умов та таке інше з метою управління 

ліквідністю та платоспроможністю. 
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Таблиця 28.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На 

вимогу 

та менше 

1 міс. 

Від 1 

до 3 

міс. 

Від 3 до 

12 міс. 
Від 12 міс. 

до 5 років 
Понад 

5 років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кошти інших банків 94 964 - - 20 000 - 114 964 
2 Кошти клієнтів: 44 196 14 222 52 654 101 143 - 212 215 

2.1 Фізичні особи 18 976 5 467 31 288 1 822 - 57 553 
2.2 Інші 25 220 8 755 21 366 99 321 - 154 662 

3 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
- - - - - - 

4 Інші залучені кошти - - - - - - 
5 Субординований борг 832 - - - 33 969 34 801 

6 
Інші фінансові 

зобов’язання 
117 - - - -  117 

7 
Поставочні форвардні 

контракти, загальна сума 
- - - - - - 

8 
Поставочні форвардні 

контракти, чиста сума 
- - - - - - 

9 Фінансові гарантії - - - - - - 

10 
Інші зобов’язання 

кредитного характеру 
21 123 22 642 - - 22 786 

11 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов’язаннями 

140 130 14 345 75 296 121 143 33 969 384 883 

 

 Згідно з вимогами § 39(а) МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», аналіз фінансових 

зобов’язань за строками погашення за 2011 рік розкрита на основі контрактних недисконтованих 

грошових потоків. 

 

Дані про кошти інших банків (рядок 1 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 18 колонка 4); 

- в примітці 13 (рядок 6 колонка 3);        

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 12) 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок10). 

 

Дані про кошти клієнтів (рядок 2 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 19 колонка 4); 

- в таблиці 14.1 примітки 14 (рядок 4 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 13); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 11). 

 

Дані про субординований борг (рядок 5 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 27 колонка 4); 

- в примітці 18; 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 17); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 15). 

 

Дані про інші фінансові зобов’язання (рядок 6 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 25 колонка 4); 

- в таблиці 16.1 примітки 16 (рядок 7 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 16); 

- в таблиці 28.10 примітки 28 (рядок 14). 
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Таблиця 28.9. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2010 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

На 

вимогу 

та менше 

1 міс. 

Від 1 

до 3 

міс. 

Від 3 до 

12 міс. 
Від 12 міс. 

до 5 років 
Понад 

5 років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кошти інших банків 119 124 - - - - 119 124 
2 Кошти клієнтів: 68 906 4 430 92 680 58 740 - 224 756 

2.1 Фізичні особи 42 110 4 330 20 808 4 035 - 71 283 
2.2 Інші 26 796 100 71 872 54 705 - 153 473 

3 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
- -  - - - - 

4 Інші залучені кошти - - - - - - 
5 Субординований борг - - - - 23 885 23 885 

6 
Інші фінансові 

зобов’язання 
98 8 6 8 - 120 

7 
Поставочні форвардні 

контракти, загальна сума 
- - - - - - 

8 
Поставочні форвардні 

контракти, чиста сума 
- - - - - - 

9 Фінансові гарантії 413 - - - - 413 

10 
Інші зобов’язання 

кредитного характеру 
7 550 351 3 500 7 948 - 19 349 

11 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов’язаннями 

196 091 4 789 96 186 66 696 23 885 387 647 

 

Дані про кошти банків (рядок 1 колонки 8) зазначаються 

- у звіті «Баланс» (рядок 18 колонка 5); 

- в примітці 13 (рядок 6 колонка 4); 

- в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 12); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 10). 

 

Дані про кошти клієнтів (рядок 2 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 19 колонка 5); 

- в таблиці 14.1 примітки 14 (рядок 4 колонка 4); 

- в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 13); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 11). 

 

Дані про субординований борг (рядок 5 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 27 колонка 5); 

- у примітці 18; 

- в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 17); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 15). 

 

Дані про інші фінансові зобов’язання (рядок 6 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 25 колонка 5); 

- в таблиці 16.1 примітки 16 (рядок 7 колонка 4); 

- в таблиці 28.7 примітки 28 (рядок 16); 

- в таблиці 28.11 примітки 28 (рядок 14). 
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Таблиця 28.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних 

строків погашення за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до      

3 міс. 

Від 3 

до 12 

міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 

5 років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи       

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
40 606 - - - - 40 606 

2 Торгові цінні папери - - - - - - 

3 

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах 

- - - - - - 

4 Кошти в інших банках 136 534 4 795 17 578 - - 158 907 

5 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
9 149 3 233 4 692 155 844 163 173 081 

6 
Цінні папери в портфелі банку 

на продаж 
- 531 5 000 19 715 - 25 246 

7 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення 
- - - - - - 

8 Інші фінансові активи 82 - - - - 82 

9 Усього фінансових активів 186 371 8 559 27 270 175 559 163 397 922 

 Зобов’язання       

10 Кошти інших банків 94 964 - - 20 000 - 114 964 

11 Кошти клієнтів 44 196 14 222 52 654 101 143 - 212 215 

12 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
- - - - - - 

13 Інші залучені кошти - - - - - - 

14 Інші фінансові зобов’язання  117 - - - - 117 

15 Субординований борг 832 - - - 33 969 34 801 

16 
Усього фінансових 

зобов’язань 
140 109 14 222 52 654 121 143 33 969 362 097 

17 
Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня  
46 262 (5 663) (25 384) 54 416 (33 806) 35 825 

18 
Сукупний розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня  
46 262 40 599 15 215 69 631 35 825  

 

Дані про грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 1 колонка 4); 

- в таблиці 4.1 примітки 4 (рядок 7 колонка 3); 

- у «Звіті про рух грошових коштів» (рядок 56); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 1).  

Дані про кошти в інших банках (рядок 4 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок  4 колонка 4); 

- в таблиці 5.1 примітки 5 (рядок 5 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 4). 

Дані про кредити та заборгованість клієнтів (рядок 5 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 5 колонка 4); 

- в таблиці 6.1 примітки 6 (рядок 9 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 5). 

Дані про цінні папери в портфелі банку на продаж (рядок 6 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядком 6 колонка 4); 

- в таблиці 7.1 примітки 7 (рядок 4 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 6). 

Дані про інші фінансові активи (рядок 8 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 14 колонка 4); 

- в  таблиці 11.1 примітки 11 (рядок 10 колонка 3); 
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- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 8). 

Дані про кошти інших банків (рядок 10 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 18 колонка 4); 

- в примітці 13 (рядок 6 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 12); 

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок1). 

Дані про кошти клієнтів (рядок 11 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 19 колонка 4); 

- в таблиці 14.1 примітки 14 (рядок 4 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 13); 

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 2). 

Дані про інші фінансові зобов’язання (рядок 14 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 25 колонка 4); 

- в таблиці 16.1 примітки 16 (рядок 7 колонка 3); 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 16); 

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 6). 

Дані про субординований борг (рядок 15 колонки 8) зазначаються: 

- у звіті «Баланс» (рядок 27 колонка 4); 

- у примітці 18; 

- в таблиці 28.6 примітки 28 (рядок 17); 

- в таблиці 28.8 примітки 28 (рядок 5). 

 

 

Таблиця 28.11. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних 

строків погашення за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до      

3 міс. 

Від 3 

до 12 

міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 

5 років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи       

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
149 552 - - - - 149 552 

2 Торгові цінні папери - - - - - - 

3 

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах 

- - - - - - 

4 Кошти в інших банках 121 574 4 766 - - - 126 340 

5 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
8 468 2 835 50 389 61 876 - 123 568 

6 
Цінні папери в портфелі банку 

на продаж 
- 210 5 000 - - 5 210 

7 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення 
- - - - - - 

8 Інші фінансові активи 142 9 - - - 151 

9 Усього фінансових активів 279 736 7 820 55 389 61 876 - 404 821 

 Зобов’язання       

10 Кошти інших банків 119 124 - - - - 119 124 

11 Кошти клієнтів 68 906 4 430 92 680 58 740 - 224 755 

12 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
- - - - - - 

13 Інші залучені кошти - - - - - - 

14 Інші фінансові зобов’язання  98 8 6 8 - 120 

15 Субординований борг - - - - 23 885 23 885 

16 
Усього фінансових 

зобов’язань 
188 128 4 438 92 686 58 748 23 885 367 884 

17 
Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня  
91 608 3 382 (37 297) 3 129 (23 885) 36 936 
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Примітка 30. Потенційні зобов’язання банку 
 

а) Розгляд справ у суді  за станом на 31 грудня 2011 року. 

 

Перелік судових позовів до Банку 

Дата 

виникнення 
Позивач Предмет  та сума позову 

На якій стадії розгляду 

знаходиться справа 

15.02.2008 Ясенчук С.М. 
про визнання договору іпотеки 

недійсним 
триває судове 

провадження 

 

За станом на кінець дня 31 грудня 2011 року наявні судові позови до Банку носять немайновий 

характер, не містять грошових вимог, та відповідно не несуть потенційних зобов’язань для Банку. 

  

б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань 

 

 Керівництво Банку вважає, що діяльність Банку здійснюється у повній відповідності 

законодавству, що регулює його діяльність, та що станом на кінець дня 31 грудня 2011 року Банком 

нараховані та сплачені всі необхідні податки. Можливість виникнення потенційних податкових 

зобов’язань не розглядається. 

 

в) Зобов’язання з капітальних вкладень 

 

 Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року контрактні зобов’язання з придбання основних 

засобів та нематеріальних активів відсутні. 

 

г) Зобов’язання оперативного лізингу (оренди) 

 
Таблиця 30.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

                                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2011 рік   2010 рік 
1 2 3 4 
1 До 1 року 3 384 265 
2 Від 1 до 5 років 126 3 796 
3 Понад 5 років - - 
4 Усього 3 510 4 061 

 

Станом на 31.12.2011 у Банку не має угод про суборенду. 

 

ґ) Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням 

 

Таблиця 30.2. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 

                                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки  2011 рік   2010 рік 
1 2 3 4 5 

1 Зобов’язання з кредитування, що надані   - - 

2 Невикористані кредитні лінії  14 546 19 349 

3 Експортні акредитиви  - - 

4 Імпортні акредитиви  - - 

5 Гарантії видані  - 413 

6 
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з 

кредитуванням 
 

   7    - 

7 
Усього зобов’язань, що пов’язані з 

кредитуванням за мінусом резерву 
 

14 553 19 762 
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Примітка 32. Операції з пов’язаними особами 
 

Оцінка активів і зобов’язань, для операцій з пов’язаними сторонами, ґрунтується на загальних 

методах та принципах, зазначених в обліковій політиці. 

 

Таблиця 32.1. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2011 

року 

                                                                                                                                                            (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціо-

нери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управлін 

ський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Торгові цінні папери - - - - - 

2 

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах 

- - - - - 

3 Кошти в інших банках - - - - - 

4 
Кредити та заборгованість 

клієнтів  
1 346 - 208 3 896 - 

5 
Резерв під заборгованість за 

кредитами 
- - (1) (2 664) - 

6 
Цінні папери в портфелі банку 

на продаж 
- - - - - 

7 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення 
- - - - - 

8 
Інвестицій в асоційовані  

компанії  
- - - - - 

9 Інші активи - - - 66  

10 

Довгострокові активи, 

призначені для продажу, та 

активи групи вибуття 

- - - - - 

11 Кошти банків - - - - - 

12 Кошти клієнтів 39 279 - 37 - 19 675 

13 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
- - - - - 

14 Інші залучені кошти - - - - - 

15 Резерви за зобов’язаннями - - 3 - - 

16 Інші зобов’язання 4 - 4 - 2 

17 Субординований борг 10 250 - - -  - 

18 

Зобов’язання, що пов’язані з 

довгостроковими активами, 

призначеними для продажу 

(чи групами вибуття) 

- - - - - 
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Таблиця 32.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2011 рік 

                                                                                                                                                              (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціо-

нери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управ-

лінський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Процентні доходи 301 - 35 127 - 

2 Процентні витрати (3 646) - (57) (1 516) (320) 

3 
Резерви під заборгованість за 

кредитами 
- - (1) - - 

4 Дивіденди - - - - - 

5 

Результат від торгових 

операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку  

- - - - - 

6 

Результат від переоцінки 

інших цінних паперів, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах 

- - - - - 

7 
Результат від торгівлі 

іноземною валютою 
(25) - - - - 

8 
Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
(34) - (98) (167) (13) 

9 Комісійні доходи 28 - 16 166 3 

10 Комісійні витрати  - - - - - 

11 

Прибуток/(збиток), який 

виникає під час первісного 

визнання фінансових активів 

за процентною ставкою, 

вищою або нижчою за ринкову 

- - - - - 

12 

Прибуток/(збиток), який 

виникає під час первісного 

визнання фінансових 

зобов’язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою 

за ринкову 

- - - - - 

13 
Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
- - - - - 

14 
Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
- - - - - 

15 Резерви за зобов’язаннями - - (3) - - 

16 Інші операційні доходи 3 - 6 1 401 5 

17 

Доходи/(витрати) від 

дострокового погашення 

заборгованості 

- - - - - 

18 
Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(22) - (1 719)  (223) (113) 

19 
Частка прибутку асоційованих 

компаній 
- - - - - 
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Таблиця 32.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець 

дня 31 грудня 2011 року 

                                                                                                                                                               (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гарантії надані  - - - - - 

2 Гарантії отримані  - - - - - 

3 Імпортні акредитиви  - - - - - 

4 Експортні акредитиви  - - - - - 

5 Інші зобов’язання  280 - 60 295 - 

6 Інші потенційні зобов’язання - - - - - 

 

 

Таблиця 32.4. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом  

2011 року 

                                                                                                                                                 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сума кредитів, що надані 

пов’язаним особам протягом 

року 

1 600 - 876 1 360 1 790 

2 

Сума кредитів, що погашені 

пов’язаними особами 

протягом року 

280 - 640 295 - 

 

 

Таблиця 32.5. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 

року     

                                                                                                                                                               (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управлін 

ський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Торгові цінні папери - - - - - 

2 

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах 

- - - - - 

3 Кошти в інших банках - - - - - 

4 
Кредити та заборгованість 

клієнтів  
- - - - 1 780 

5 
Резерв під заборгованість за 

кредитами 
- - - - - 

6 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж 
- - - - - 

7 

Цінні папери в портфелі 

банку до погашення 

 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 
Інвестицій в асоційовані  

компанії  
- - - - - 

9 Інші активи - - - - 19 

10 

Довгострокові активи, 

призначені для продажу, та 

активи групи вибуття 

- - - - - 

11 Кошти банків - - - - - 

12 Кошти клієнтів 2 370 - 32 916 - 7 880 

13 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
- - - - - 

14 Інші залучені кошти - - - - - 

15 Резерви за зобов’язаннями - - - - - 

16 Інші зобов’язання 3 - 3 - 2 

17 Субординований борг - - - -  - 

18 

Зобов’язання, що пов’язані з 

довгостроковими активами, 

призначеними для продажу 

(чи групами вибуття) 

- - - - - 

 

 

Таблиця 32.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2010 рік 

                                                                                                                                                   (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Дочірні 

компанії 

Провідний 

управ-

лінський 

персонал 

Асоційо-

вані 

компанії 

Інші 

пов’язані 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Процентні доходи - - 1 - 7 

2 Процентні витрати (513) - (3 400) - (789) 

3 
Резерви під заборгованість за 

кредитами 
- - 5 - - 

4 Дивіденди - - - - - 

5 

Результат від торгових 

операцій з цінними паперами 

в торговому портфелі банку  

- - - - - 

6 

Результат від переоцінки 

інших цінних паперів, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки у фінансових 

результатах 

- - - - - 

7 
Результат від торгівлі 

іноземною валютою 
- - - - - 

8 
Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
344 - 119 - (23) 

9 Комісійні доходи 18 - 21 - 127 

10 Комісійні витрати  - - - - - 

11 

Прибуток/(збиток), який 

виникає під час первісного 

визнання фінансових активів 

за процентною ставкою, 

вищою або нижчою за 

ринкову 

- - - - - 

12 

Прибуток/(збиток), який 

виникає під час первісного 

визнання фінансових 

зобов’язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою 

за ринкову 

- - - - - 
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- дотримання вимог Національного банку України щодо формування резервів по 
кредитних ризиках та ризиках, пов`язаних з іншими активними операціями Банку, та 
оцінка у зв`язку з цим якості кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, 
дебіторської заборгованості. 

При проведенні аудиторської перевірки використовувались форми звітності 
Банку, в тому числі квартальна та річна фінансова звітність за 2011 рік, що складена 
відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності 
банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 
грудня 2007 року №480, примітки до фінансової звітності, установчі документи Банку, 
його внутрішні положення стосовно ведення банківської діяльності, баланси, оборотно-
сальдові відомості, виписки з окремих банківських рахунків, первинні операційні 
документи, договори по господарських операціях Банку, розшифровки, листи, 
інвентаризаційні описи, юридичні справи, кредитні угоди, депозитні угоди тощо.  

Банк отримав ліцензію Національного банку України №211 від 03 листопада 
2011 року на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 
Закону України «Про банки і банківські діяльність», яка надає право здійснювати 
банківські операції:  
1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних і фізичних осіб;  
2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у 

банківських металах;  
3. розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів 

та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  
Банк отримав  також Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №211 від 
03.11.2011 року.  

Згідно з додатком до Генеральної ліцензії ПАТ «АКБ «Траст-капітал» має право 
здійснювати: 

− неторговельні операції з валютними цінностями; 
− операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, 

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

− операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що 
здійснюються в пунктах обміну іноземною валюти, які працюють на підставі 
укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами; 

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

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

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

− відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній 
валюті та здійснення операцій за ними; 

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

− залучення та розміщення іноземною валюти на валютному ринку України; 
− залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
− торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з 

готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що 
здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів); 

− торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
− валютні операції на валютному ринку України,які належать до фінансових послуг 

згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – 
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сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям 
іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, 
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 
№ 281. 

Банк має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які  
дають право на здійснення таких видів діяльності строком до 05.02.2015 року: 

серія АВ № 520295 від 05.02.2010р. – брокерська діяльність; 
серія АВ № 520296 від 05.02.2010р. – дилерська діяльність; 
серія АВ № 520297 від 05.02.2010р. – андеррайтинг. 
серія АВ № 534201 від 01.07.2010р. – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. 

За підсумками 2011 року фінансовий стан Банку характеризується такими даними його 
фінансової звітності: 

1. Баланс Банку станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 
(тис. грн.) 

Ряд
ок 

Найменування статті На кінець дня Зміни за 2011 рік 
31.12.2011 31.12.2010 
сума % сума % Сума (3-

5) 
% (3:5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   АКТИВИ  
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 40 606 8,9% 149 552 34,3% (108 946) 27,2% 
4 Кошти в інших банках 158 907 34,7% 126 340 29,0% 32 567 125,8% 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 173 081 37,8% 123 568 28,4% 49 513 140,1% 
6 Цінні папери в портфелі банку на 

продаж 
25 246 5,5% 5 210 1,2% 20 036 484,6% 

9 Інвестиційна нерухомість 29 517 6,4% 21 438 4,9% 8 079 137,7% 
13 Основні засоби та нематеріальні активи 1 287 0,3% 964 0,2% 323 133,5% 
14 Інші фінансові активи 82 0,0% 151 0,0% (69) 54,3% 
15 Інші активи 29 527 6,4% 8 419 1,9% 21 108 350,7% 
17 Усього активів 458 253 100,0% 435 642 100,0% 22 611 105,2% 
  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
18 Кошти банків 114 964 25,1% 119 124 27,3% (4 160) 96,5% 
19 Кошти клієнтів 212 215 46,3% 224 755 51,6% (12 540) 94,4% 
22 Зобов'язання з щодо поточного податку 

на прибуток 
39 0,0% 424 0,1% (385)  

23 Відстрочені податкові зобов'язання 7 001 1,5% 5 541 1,3% 1 460 126,3% 
24 Резерви за зобов'язаннями 7 0,0% - 0,0% 7 0 
25 Інші фінансові зобов'язання  117 0,0% 120 0,0% (3) 97,5% 
26 Інші зобов'язання  145 0,0% 166 0,0% (21) 87,3% 
27 Субординований борг 34 801 7,6% 23 885 5,5% 10 916 145,7% 
29 Усього зобов'язань 369 289 80,6% 374 015 85,9% (4 726) 98,7% 
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
30 Статутний капітал 53 250 11,6% 33 250 7,6% 20 000 160,2% 
31 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
7 825 1,7% 26 0,0% 7 799 30096,2

% 
32 Резервні та інші фонди банку 27 889 6,1% 28 351 6,5% (462) 98,4% 
33 Усього власного капіталу  88 964 19,4% 61 627 14,1% 27 337 144,4% 
34 Усього пасивів 458 253 100,0% 435 642 100,0% 22 611 105,2% 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року сума банківських активів становить 
458 253 тис.грн., сума зобов‘язань – 369 289 тис.грн., сума власного капіталу – 
88 964 тис.грн. Обсяг активів Банку за звітний рік збільшився на 22 611 тис.грн. Розмір 
зобов‘язань Банку за цей період зменшився на 4 726 тис.грн. Власний капітал Банку у 
2011 році зріс на 27 337 тис.грн.  
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У порівнянні із минулим роком загальна сума активів збільшилась в основному за 
рахунок збільшення кредитів та заборгованості клієнтів, сума яких у порівнянні із 
минулим роком зросла на 49 513 тис.грн. та становить на звітну дату 173 081 тис.грн., або 
37,8%. Грошові кошти та їх еквіваленти у порівнянні із минулим роком зменшились на 
108 946 тис.грн та на звітну дату займають питому вагу у загальних активах Банку 8,9%, 
або 40 606 тис.грн. Кошти, розміщені в інших банках станом на кінець дня 2011 року 
складають 158 907 тис.грн., або 34,7% від загальної суми активів, їх сума у порівнянні із 
минулим роком зросла на 32 567 тис.грн. Цінні папери в портфелі банку на продаж 
займають 5,5% активів та становлять 25 246 тис.грн. Інвестиційна нерухомість в звітному 
році зросла на 8 079 тис.грн, питома вага цієї статті балансу становить 6,4% загальних 
активів, або 29 517 тис.грн. Сума інших активів зросла протягом року на 21 108 тис.грн., 
досягнувши величини 29 527 тис.грн або 6,4 % загальних активів Банку. 

Сума зобов‘язань на звітну дату становила 369 289 тис.грн., або 80,6% від 
загальних пасивів Банку, в тому числі 25,1% – кошти інших банків, 46,3% кошти клієнтів, 
7,6% субординований борг. Зменшення загальної суми зобов’язань на 4 726 тис. грн. у 
порівнянні із минулим роком, пояснюється зменшенням коштів клієнтів на 12 540 тис.грн 
та зменшенні коштів банків на 4 160 тис.грн. при збільшення субординованого капіталу на 
10 916 тис.грн. 

У порівнянні із минулим роком питома вага власного капіталу Банку у загальних 
пасивах збільшилась до 19,4%, або на 27 337 тис.грн. Збільшення відбулося за рахунок 
збільшення статутного капіталу на 20 000 тис.грн. та нерозподіленого прибутку на 
7 799 тис.грн. при зменшенні розкритих резервів Банку на 462 тис.грн.  

 
2. Звіт про фінансові результати Банку  

на кінець дня 31 грудня 2011 року  
 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті На кінець дня 31 грудня Зміни за 2011 рік 
2 011р. 2 010р. сума (3-

4) 
% (3:4) 

1 2 3 4 5 6 
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
8 529 4 578 3 951 186,3% 

1.1. Процентні доходи 29 613 33 260 (3 647) 89,0% 
1.2. Процентні витрати (21 084) (28 682) 7 598 73,5% 

2 Комісійні доходи 1 645 1 530 115 107,5% 
3 Комісійні витрати (419) (337) 82 124,3% 
7 Результат від торгівлі іноземною валютою 403 338 65 119,2% 

10 Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

8 019 1 138   

11 Результат від переоцінки іноземної валюти 14 -414 428 -3,4% 
12 Резерв під заборгованість за кредитами 340 2 576 (2 236) 13,2% 
16 Резерви за зобов'язаннями (4) 0 4 0 
17 Інші операційні доходи 1 565 1 852 287 84,5% 
19 Адміністративні та інші операційні витрати (10 547) (11 358) (811) 92,9% 
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 9 545 (97) 9 642 9840,2% 
22 Витрати на податок на прибуток (1 720) 123 1 843 1398,4% 
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування 7 825 26 7 799 30096,2% 
25 Чистий прибуток/(збиток) 7 825 26 7 799 30096,2% 

Прибуток Банку формується з доходів від усіх видів його діяльності після 
відрахування з них операційних видатків, матеріальних та прирівняних до них витрат і 
видатків на заробітну плату. Банком сплачуються передбачені чинним законодавством 
податки, неподаткові платежі до бюджету та формуються загальні резерви. 
Бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на 
місяць за кожною операцією (договором) окремо, згідно з Обліковою політикою Банку та 
окремими його внутрішніми положеннями, що регулюють порядок здійснення 
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відповідних операцій. Банком від операцій за 2011 рік  отримано чистий прибуток в 
розмірі 7 825 тис.грн. проти 26 тис.грн. у минулому році. Основним чинником такого 
збільшення прибутковості є збільшення чистого процентного доходу на 3 951 тис.грн., 
комісійних доходів на 115 тис.грн, а також зменшення резерву під заборгованість за 
кредитами на 2 236 тис.грн та адміністративних та інших операційних витрат на 
811 тис.грн. 

 
3. Звіт про власний капітал 

станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Належить акціонерам материнського банку Усього 
власного 
капіталу статутний 

капітал 
резервні та 
інші фонди 

банку  

нерозподілени
й прибуток 

усього 

1 2 4 5 6 7 8 
1 Залишок на 01 січня 2010 

року 
33 250 23 395 4 956 61 601 61 601 

3 Скоригований залишок на 
01 січня 2010 року 

33 250 23 395 4 956 61 601 61 601 

9 Розподіл прибутку  4 956 (4 956) - - 
10 Чистий дохід/(збиток), що 

визнаний безпосередньо у 
складі власного капіталу 

- 4 956 (4 956) - - 

11 Прибуток/(збиток) за рік - - 26 26 26 
12 Усього доходів/(збитків), 

що визнані за рік 
- 4 956 (4 930) 26 26 

16 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2010 року (залишок 
на 01 січня 2011 року) 

33 250 28 351 26 61 627 61 627 

17 Скоригований залишок на 
01 січня 2011 року 

33 250 28 351 26 61 627 61 627 

18.1. Результат переоцінки їх до 
справедливої вартості 

- (488) - (488) (488) 

23 Розподіл прибутку  2 6 (26) - - 
24 Чистий дохід/(збиток), що 

визнаний безпосередньо у 
складі власного капіталу 

- 26 (26) - - 

25 Прибуток/(збиток) за рік - - 7 825 7 825 7 825 
26 Усього доходів/(збитків), 

що визнані за рік 
- 26 7 799 7 825 7 825 

27 Емісія акцій 20 000 - - 20 000 20 000 
30 Залишок на кінець дня 31 

грудня 2011 року  
53 250 27 889 7 825 88 964 88 964 

 

Станом на  кінець дня 31 грудня 2011 року капітал Банку становив 88 964 тис. грн. 
з яких 53 250тис. грн. складають кошти, внесені до статутного капіталу, 27 889 тис. грн. 
резервні та інші фонди, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку 
(резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності), а також 7 825 тис.грн 
нерозподілений прибуток. 

 
4. Відповідність обсягу активів і зобов`язань 

Банку за строками погашення 
 

В автоматичному режимі за допомогою відповідного програмного забезпечення 
формуються дані за строками активів і пасивів Банку з оформленням форми звітності 
№631»Звіт про структуру активів та пасивів банку за строками погашення». Вибіркова 
перевірка дає підстави вважати дані цієї форми станом на кінець звітного року 
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достовірними. За даними цієї звітності підсумкові дані стосовно відповідності між 
строками активів та зобов’язань банку на кінець звітного року мають такий вигляд: 

 
Строки активів, зобов’язань та позабалансових зобов’язань 

Банку станом на кінець дня 31 грудня 2011 року. 
(тис. грн.)  

ПОКАЗНИК до 1 міс. 1-12 міс. 1-5 років більше 5 
років 

Усього 

15.  Усього активів (І) 222 415 39 586 180 738 29 711 472 450 
30.Усього зобов`язань (II) 140 161 73 964 121 144 33 970 369 239 
31.Строкова невідповідність активів 
і зобов`язань (I) – (II) 

82 254 (34 378) 59 594 (4 259) 103 211 

32.Капітал банку - - - 88 964 88 964 
33.Усього пасивів (III) 140 161 73 964 121 144 122 934 458 203 
38.Позабалансові зобов`язання (IV) 21 22 762 - - 22 783 
39. Строкова невідповідність 
активів і зобов’язань з урахуванням 
позабалансових зобов`язань (I) – 
(II+IV) 

82 233 (57 140) 59 594 (4 259) 80 428 

40. Строкова невідповідність 
активів і пасивів з урахуванням       
позабалансових зобов`язань (I)-
(III+IV)) 

82 233 (57 140) 59 594 (93 223) ( 8 536) 

 
З наведених вище даних, наведених за формою звітності №631, вбачається, що 

станом на 31 грудня 2011 року в цілому балансові активи Банку перевищують його 
балансові зобов’язання на 103 211 тис. грн., а з урахуванням позабалансових зобов’язань – 
на 80 428 тис. грн. Активи Банку перевищують його зобов`язання у періодах від одного 
місяця до року та в періоді більше п’яти років, що вказує на збалансованість строків 
повернення по активах і зобов`язаннях Банку та його здатність своєчасно повернути 
клієнтам залучені від них кошти в цих строкових сегментах.  

За даними форми звітності №631, в якій відображені дані, що характеризують 
ліквідність Банку станом на кінець дня 31.12.2011 року мала місце невідповідність між 
загальними вимогами та зобов`язаннями в строковому періоді від 32 до 82 днів (3 098) 
тис.грн, від 184 до 274 дня – (13 350) тис.грн., від 275 до 365 днів (26 472) тис.грн, а також 
в  період з понад 5 років до 10 років (33 781) тис.грн. Однак цей ризик є контрольованим, 
а значення  показників не перевищує рекомендовану величину – 10% активів. 
 

Відповідність активів та пасивів банків за строками визначає рівень його 
ліквідності – показника, що характеризує здатність банку забезпечити своєчасне 
виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і 
сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, 
а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів. 

Національним банком України встановлені три показника, що відображають 
рівень ліквідності банків в різних строкових сегментах:  

- норматив миттєвої ліквідності (Н4), який використовується для контролю за 
здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за 
рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських 
рахунках), та визначаються як співвідношення суми коштів у касі та на 
кореспондентських рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за 
поточними рахунками; 

- нормативи поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) які 
характеризують рівень збалансованості строків і сум ліквідних активів та 
зобов'язань банку та визначається як співвідношення вимог і зобов'язань банку з 
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кінцевим строком погашення до 31 дня (для нормативу Н5) та до одного року 
(для нормативу Н6. 

Виконання Банком протягом 2011 року встановлених нормативів миттєвої (Н4), 
поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності характеризується такими даними: 

 
Нормативне 
значення  
показника 

Фактичні найменші значення показника по місяцях у 2011 році 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Н4 Не менше 
20 % 155,21 152,27 161,35 132,15 120,79 46,66 52,50 89,59 116,87 82,92 47,07 61,17 

Н5 Не менше 
40 % 219,68 271,49 219,15 222,02 201,58 202,51 246,22 192,90 193,00 302,36 252,44 221,71 

Н6 Не менше 
60%* 150,84 148,39 140,41 140,78 136,58 133,67 126,68 126,12 141,60 109,50 102,75 102,09 

Як видно з вищенаведених даних, протягом 2011 року найменші щоденні 
значення нормативу миттєвої ліквідності Н4 за коштами до вимоги та декадні найменші 
значення показників поточної ліквідності Н5 ( кошти зі строками до 31 дня) були в межах 
встановленого мінімального нормативного значення. Декадні найменші значення 
показників короткострокової ліквідності Н6 ( кошти зі строками до одного року) протягом 
року також перебували в межах встановленого нормативу. 

Наведені дані свідчать про збалансованість між строками і сумами погашення 
розміщених активів та строками і сумами виконання зобов`язань Банку у зазначених 
короткострокових та середньострокових сегментах протягом звітного року.  

 
5. Якість кредитного портфеля , портфеля цінних паперів 

та дебіторської заборгованості 
 

З урахуванням нарахованих доходів вимоги Банку за наданими кредитами 
становлять 364 687 тис.грн., які розмішені за наведеними нижче видами економічної 
діяльності, а середньозважена процентна ставка за наданими кредитами, станом на 
31.12.2011 року (за даними форми № 321), становить 10.7088% 

 (тис. грн.) 
   Назва показника  Сума Процентні ставки Питома вага 

кредитів 
1 2 3 4 5 
 Кредити 364 687 10.7088 100,00% 

1 01 Сільське господарство, 
мисливство та пов'язані з ними 
послуги 

1 840 12.0000 0,50% 

2 17 Текстильне виробництво 2 836 15.0000 0,78% 
3 22 Видавнича та поліграфічна 

діяльність,тиражування записаних 
носів інформації 

50 25.0000 0,01% 

4 45 Будівництво 22 037 14.8922 6,04% 
5 51 Оптова торгівля i посередництво 

в оптовій торгівлі 
18 087 15.4310 4,96% 

6 52 Роздрібна торгівля;ремонт 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 

69 24.0000 0,02% 

7 55 Діяльність готелів та ресторанів 6 035 18.0000 1,65% 

8 60 Діяльність наземного транспорту 444 14.9931 0,12% 

9 63 Додаткові транспортні послуги та 
допоміжні операції 

140 0.0000 0,04% 

10 65 Грошове та фінансове 
посередництво 

172 555 4.6658 47,32% 
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   Назва показника  Сума Процентні ставки Питома вага 
кредитів 

1 2 3 4 5 
11 66 Страхування 7 188 23.0000 1,97% 
12 70 Операції з нерухомим майном 32 545 17.4189 8,92% 
13 71 Оренда машин та 

устаткування;прокат побутових 
виробів і предметів особистого 
вжитку 

2 492 18.6235 0,68% 

14 74 Діяльність у сферах права, 
бухгалтерського обліку, 
інжинірингу;надання послуг 
підприємцям 

47 573 15.1899 13,04% 

15 00 Інше (для фізичних осіб (у т.ч. 
приватних нотаріусів та адвокатів) 
та нерезидентів) 

50 795 16.5672 13,93% 

16 Резерви під кредити 32 698   
Найбільшу питому вагу кредитів, наданих в один вид економічної діяльності від 

загальної суми виданих кредитів займають «Грошове та фінансове посередництво» -
47,32%. Кредити у «Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 
інжинірингу;надання послуг підприємцям» становить 13,04%, «Операції з нерухомим 
майном» займають 8,92%, «Оптова торгівля i посередництво в оптовій торгівлі» становить 
4,96%. Кредити надані в галузі «Будівництво» становлять 6,04%, «Страхування» 1,97%.  

Кредити фізичним особам становлять 50 795 тис. грн., або 13,93 відсотків від 
загальних кредитних вимог. Середньозважена процента ставка за кредитами фізичним 
особам має значення 16.5672%. 

Якість кредитного портфеля відповідно до класифікації кредитних операцій, з 
урахуванням розміщених міжбанківських депозитів та позабалансових зобов`язань з 
кредитування та надання гарантій, за даними звітності ф.№302 станом на кінець дня 31 
грудня 2011 р. характеризується такими даними:       

  (тис. грн.) 
Кредити, надані гарантії 

та депозити 
Усього В тому числі 

стандартні нестандартні 
Під 

контролем 
субстандартні сумнівні безнадійні 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Надано кредитів 
всього 

360 652   18 870   188 964   131 963   14 635   6 220   
100% 5,2% 52,4% 36,6% 4,06% 1,7% 

      в тому числі: 
1.1     на 
міжбанківському ринку 

172 502   0   114 097   58 406       
100% 0,0% 66,1% 33,9% 0,0% 0,0% 

1.2     суб`єктам 
господарювання 

139 413   17 278   60 571   54 749   2 799   4 016   
100% 12,4% 43,4% 39,3% 2,0% 2,9% 

1.3  фізичним особам 48 738   1 592   14 297   18 809   11 836   2 204   
100% 3,3% 29,3% 38,6% 24,3% 4,5% 

2. позабалансові    
зобов`язання 

37 104   4 622   15 161   17 321   0   0   

2.1 за гарантіями 22 558     8 515   14 043       
2.2 за кредитами 14 546   4 622   6 646   3 278       
3. Всього (1+2) 397 756   23 492   204 125   149 284   14 635   6 220   

Як видно з наведених даних Банку, частина його кредитного портфеля становлять 
стандартні кредити (5,2%) з мінімальним кредитним ризиком. Кредити з незначним 
ризиком (під контролем) становлять 52,4 відсотка кредитних вкладень, з помірним 
ризиком (субстандартні) – 36,6 процентів. Частка кредитів із значним ризиком (сумнівні) 
становить 4,06 відсотка кредитних вкладень, безнадійних кредитів – 1,7 процента.  
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            Аналіз перевірених кредитних справ дає підстави вважати, з урахуванням подій, які 
відбулись між звітною датою та датою надання аудиторського звіту, що станом на кінець 
дня 31 грудня 2011 року наведені вище дані наближені до рівня адекватного відображення 
якісної структури кредитного портфеля Банку.  

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року цінні папери в торговому портфелі 

Банку відсутні. 
Цінні папери в портфелі банку на продаж відображаються за справедливою 

вартістю з подальшою переоцінкою на дату балансу, та за собівартістю (акції та інші цінні 
папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити 
неможливо) з переглядом їх на зменшення корисності на дату балансу. 

Цінних паперів в портфелі банку до погашення на звітну дату немає. 
На думку аудиторів, станом на кінець дня 31.12.2011 року рівень оцінки Банком 

активів у вигляді цінних паперів (емітованих компаніями України) та розмір страхових 
резервів по них наближені до адекватного рівня відображення їх ринкової вартості. Така 
думка не враховує фактору можливого погіршення економічного середовища в країні. 
  

На кінець звітного року дебіторська заборгованість Банку становила 3 тис. грн., вся 
вона є стандартною і не потребує формування страхового резерву. 
 

6.  Якість управління активами та пасивами банку  
та адекватність системи управління ризиками 

 
Процес управління активами та пасивами банку невід’ємно пов’язаний із 

управлінням ризиками за відповідними операціями у відповідному середовищі. Загальну 
стратегію управління активами та пасивами з урахуванням ризиків визначає Наглядова 
рада Банку, а загальне керівництво процесом управління активами та пасивами з 
урахуванням ризиків здійснює Правління Банку. В процесі здійснення функцій контролю 
та управління активами та пасивами Правління делегує частину своїх функцій, 
повноважень та безпосереднього керування активами та пасивами, з урахуванням 
ринкових ризиків та ризиком ліквідності Комітету з управління активами та пасивами 
(далі - КУАП). Функціонально процес управління активами та пасивами з урахуванням 
ризиків відбувається на рівні підрозділів Банку, які проводять операції. Функції нагляду, 
моніторингу та контролю за ризиками виконує Департамент аналізу, планування та 
управління ризиками, постійно діючі профільні комітети в особі КУАП, Кредитного 
комітету, Тарифного комітету, а також на рівні Правління Банку.  

Банком прийнято Положення про ризик-менеджмент, яке передбачає здійснення 
заходів, які вживаються з метою уникнення, зменшення ризику, переносу його на іншу 
ділянку, страхування від нього, установлення лімітів ризику або прийняття його 
відповідно до Політики управління активами та пасивами, Положення про управління 
ризиком ліквідності, Положення про управління ризиком зміни процентної ставки, 
Положення про управління кредитним ризиком, Положення про управління операційним 
ризиком, Положення про управління ринковим ризиком, Положення про управління 
валютним ризиком, Положення про управління ризиками, що не піддаються кількісній 
оцінці (юридичний ризик, ризик репутації, стратегічний ризик). 
 

З огляду на результати проведеного аудиту якість управління активами та пасивами 
Банку в 2011 році, а також адекватність системи управління банківськими ризиками є 
прийнятною. Порушення Банком вимог нормативно-правових актів Національного банку 
України за операціями з інсайдерами (пов’язаними особами) аудиторською перевіркою не 
виявлено. 
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7. Достатність резервів та капіталу 
Сума розрахункового та фактично сформованого Банком резерву під кредитні ризики за 
даними звітності ф.№604 та ф. №302 станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 
характеризується такими даними:  

(тис. грн.) 

 
Згідно Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого 
постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279, банки самостійно встановлюють 
нормативні значення та відповідні бали для кожного показника щодо оцінки фінансового 
стану позичальника. Такі нормативні значення та бали визначені у внутрішньобанківських 
методиках, які використовувались при формуванні страхових резервів за кредитними 
ризиками.  Методика оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи, 
прийнята  в Банку,  враховує економічні показники позичальників-юридичних осіб, обсяг 
реалізації, рентабельність, ліквідність, рух коштів на рахунках позичальника, склад 
дебіторської заборгованості, собівартість продукції тощо. Методика оцінки фінансового 
стану позичальника – фізичної особи, прийнята в Банку, враховує такі показники 
позичальників-фізичних осіб, як вік цього позичальника, його фінансову спроможність 
розрахуватись за кредитом, його стаж роботи, вид забезпечення (застави) за кредитом, та 
інші визначені показники. Оцінка фінансового стану позичальника-банку здійснюється не 
рідше, ніж один раз на місяць з використанням методів вітчизняної та світової банківської 
практики, у тому числі з урахуванням інформації про дотримання економічних нормативів 
та нормативу обов`язкового резервування коштів, аналізу якості активів та пасивів, 
аналізу прибутків та збитків, інформації про виконання банком-позичальником 
зобов`язань в минулому та інше. 

Кредити, які надає Банк, як правило, забезпечуються заставою та іпотекою майна, 
що належить позичальнику, або його поручителям, і на яке може бути накладене 
стягнення. 

Банк щомісячно аналізує стан кредитного портфеля та розраховує розмір 
страхових резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями з 
урахуванням оцінки фінансового стану позичальника, стану обслуговування 
позичальником кредитної заборгованості за основним боргом і процентами за ним, 

Кредити, надані 
гарантії та депозити 

Усього В тому числі 
стандартні нестандартні 

Під 
контролем 

субстандартна сумнівні безнадійні 

1.Заборгованість за  
наданими кредитами 

360 652   18 870   188 964   131 963   14 635   6 220   

2. Заборгованість за 
позабалансовими 
зобов`язаннями 

37 104   4 622   15 161   17 321   0   0   

3. Всього (1+2) 397 756   23 492   204 125   149 284   14 635   6 220   
4. сума забезпечення,  
зважена на 
коефіцієнти 

186 184   18 874   78 306   84 307   4 697     

5. сума вкладень що 
не включається до 
розрахунку. Резерву 

36 991   4 615   15 066   17 310       

6. чистий кредитний 
ризик  (3-4-5) 

174 581   3   110 754   47 667   9 938   6 220   

6. розрахункова сума 
резерву 

30 629   1%-
2%  

0   5%-
10%  

5 
674   

 20%-
40% 

11 
223   

50%-
80%  

7 511   100% 6 
220   

7. фактично 
сформований резерв 

30 629   0   5 674   11 223   7 511   6 220   
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спроможності позичальника надалі обслуговувати кредитний борг, та з урахуванням рівня 
забезпечення кредитної операції. 

Аналіз перевірених аудиторами кредитних справ дає підстави вважати, що станом 
на 31 грудня 2011 року в цілому Банк оцінив наявні кредитні ризики на рівні, 
наближеному до адекватного на цю дату та сформував відповідні страхові резерви в 
достатньому для їх покриття розмірі. Разом з тим, на думку аудиторів, по окремих 
кредитних справах кредитний ризик був більшим, ніж той що визначений Банком станом 
на 31.12.2011 року, що потребувало донарахування страхового резерву в розмірі 4186 тис. 
гривень. Після дати балансу по цих кредитах відбулась адекватна переоцінка Банком 
кредитних ризиків, з відповідним пониженням їх категорії, та доформовано в повному 
обсягу страхові резерви у відповідні до наявних кредитних ризиків. З урахуванням таких 
подій, на дату оформлення звіту аудитора сума страхових резервів, не потребує 
доформування за кредитними ризиками на кінець звітного року. Зазначені обставини є 
підставою для модифікації аудиторської думки щодо фінансової звітності Банку станом на 
кінець дня 31 грудня 2011 року, та надання звіту незалежного аудитора в умовно 
позитивній формі.  

В цілому, з урахуванням подій, що відбулись в період між звітною датою та датою 
аудиторського звіту, на кінець дня 31 грудня 2011 року якість кредитного портфеля Банку 
є прийнятною, сукупний кредитний ризик задовільним, розмір фактично сформованого 
резерву за кредитними операціями є достатнім для покриття кредитних ризиків. 
 

В 2011 році Банк проводив операції з державними борговими цінними паперами. 
На кінець дня 31 грудня 2011 року вкладення Банку в Облігації внутрішньої державної 
позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж 
становили 5 218 тис.грн. 

Боргові цінні папери нефінансових підприємств (енергетичні компанії) у портфелі 
банку на продаж станом на кінець дня 1 грудня 2011 року обліковуються Банком 
балансовою вартістю 20 028 тис.грн. 

Діяльність Банку на ринку цінних паперів у звітному році представлена такими 
даними: 
Назва показника  Балансова 

вартість ЦП 
з 

урахуванням 
резерву  

Сума 
сформованого 

резерву  

1 2 3 
1.  Торговий портфель 0 0 
     в т.ч. негативно класифіковані ЦП 0 0 
2.  Портфель на продаж  в тому числі: 25 246 0 
   - акції та інші ЦП за собівартістю  0 0 
   - боргові цінні папери 25 246   
      з них негативно класифіковані ЦП на продаж 0 0 
3.  Портфель до погашення 0 0 
Всього портфель цінних паперів 25 246 0 

Операцій з цінними паперами торговому портфелі у звітному році Банком не 
проводилось і їх немає в цьому портфелі. 

Цінні папери в портфелі банку на продаж відображаються за справедливою 
вартістю з подальшою переоцінкою на дату балансу, та за собівартістю з переглядом їх на 
зменшення корисності на дату балансу. 

Цінних паперів в портфелі банку до погашення на звітну дату немає. 
На думку аудиторів, станом на кінець дня 31.12.2011 року рівень оцінки Банком 

активів у вигляді цінних паперів наближені до адекватного рівня відображення їх 
ринкової вартості. Така думка не враховує фактору можливого погіршення економічного 
середовища в країні. 
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За нарахованими простроченими та сумнівними до отримання доходами Банку 
станом на 31 грудня 2011 року сформовані такі суми страхових резервів (за даними ф. 
606): 

 (тис. грн.) 
Показники Сума проблемних нарахованих доходів 

Всього В тому числі 
За кредитами За іншими 

операціями 

Прострочені доходи 1   0   1 
        в  т.ч. до 1 місяця 1   0   1 
           більше 1 місяця 0      
Сумнівні доходи 2 086   2 076   10 
Загалом проблемні доходи 2 087   2 076   11 
Сума нарахованого резерву 2 086   2 076   10 
Процент резерву до активу 100,0% 100,0% 92,1% 

Станом на 31 грудня 2011 року сума проблемних нарахованих доходів становить 
2 087 тис. грн., або 0,5 відсотка до загальних балансових активів Банку, з яких сумнівні до 
отримання доходи становлять 2 086 тис. грн. За всією сумою проблемних нарахованих 
доходів сформований страховий резерв в розмірі 2 086 тис.грн., що становить 100 відсотка 
до цього активу, і є адекватним наявному ризику неотримання доходів. Такий висновок не 
враховує фактору можливого погіршення економічного середовища в країні. 
 

Сума нарахованого та сформованого резерву на відшкодування можливих втрат від 
дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2011 року має такі значення (за даними 
звітності ф. 605): 

 (тис. грн.) 
Вид 

дебіторської 
заборгованості 

Групи ризику дебіторської заборгованості  за класифікацією   
Група I Група II Група III Група IV Всього 

(стандартний 
ризик) 

(помірний ризик) (підвищений 
ризик) 

(збиткова) 

Кількість сума Кількість сума Кількість сума Кількість сума 

днів 
обл.. 

днів 
обл.. 

днів 
обл.. 

днів 
обл.. 

Дебіторська 
заборгованість 
за капітальними 
вкладеннями та 
необоротними 
активами 

0-180   181-270   271-360   361+   0 

Дебіторська 
заборгованість 
за цінними 
паперами на 
вторинному 
ринку 

0-30   31-60   61-90   91+   0 

Інша 
дебіторська 
заборгованість 

0-90 3 91-180   181-360   361+    

Всього 
дебіторська 
заборгованість 

3 0   0   0   3 

Коефіцієнт 
резервування 

0% 20% 50% 100%  

Сума 
сформованого 
резерву 

0 0   0   0   0 
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Наявна у Банку дебіторська заборгованість на кінець звітного року в розмірі 
3 тис.грн. має стандартний ризик і не потребує створення страхових резервів. 
 

Відрахування до резервного фонду здійснюються з чистого прибутку звітного року, 
що залишається у розпорядженні Банку після сплати податків та інших обов'язкових 
платежів (далі - чистий прибуток звітного року). Відрахування до резервного фонду від 
чистого прибутку звітного року здійснюються після затвердження Загальними зборами 
акціонерів Банку річного бухгалтерського звіту та прийняття рішення щодо розподілу 
прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається Статутом 
Банку та має бути не менше 5 процентів від чистого прибутку Банку до досягнення ним 25 
процентів регулятивного капіталу, але в розмірі не менше ніж 25 процентів 
зареєстрованого статутного капіталу Банку. Кошти резервного фонду обліковуються на 
балансовому рахунку 5021 «Резервні фонди». Резервний фонд Банку може бути 
використаний для покриття непередбачених  збитків за всіма статтями активів та 
позабалансових зобов’язань. Станом на 31.12.2011 року резервний фонд Банку 
сформовано в розмірі 22 161 тис. грн. 

Згідно з протоколом загальних зборів акціонерів №1/2011 від «22» квітня 2011 
року, отриманий за результатами діяльності у 2010 році прибуток в розмірі 25 319,69 
гривень (двадцять п’ять тисяч триста дев’ятнадцять грн. 69 коп.) в повному обсязі було 
направлено на поповнення резервного фонду ПАТ «АКБ «Траст-капітал». 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року статутний фонд Банку зареєстровано та 
сплачено в розмірі 53 250 тис.грн. Розмір регулятивного капіталу Банку – на цю дату за 
звітними даними становив 122 373 тис. грн. при встановленому нормативному значенні 
120 000 тис. грн.. Такий рівень регулятивного капіталу Банку, з урахуванням виконання 
ним нормативів адекватності регулятивного капіталу та інших, відповідає мінімальним 
вимогам Національного банку України. 

З урахуванням подій, які відбулись між звітною датою та датою звіту аудитора, 
проведений під час аудиторської перевірки аналіз якості активів Банку, якості управління 
його активами та пасивами дають підстави визнати прийнятним рівень достатності 
сформованих Банком резервів станом на 31.12.2011 року для покриття ризиків за 
активними операціями. Така оцінка аудиторів не враховує прогнозів щодо зміни курсу 
національної валюти та можливого погіршення економічного середовища після звітної 
дати. 

 
8. Оцінка ризиків банківських операцій 

та операцій з інсайдерами 
 

Система управління ризиками Банку побудована у відповідності до Методичних 
рекомендацій щодо організації та функціонування системи ризик-менеджменту в банках 
України. 

З метою вдосконалення процесу управління ризиками Банком розроблено та 
введено в дію Положення про ризик-менеджмент, яке визначає основні засади побудови 
корпоративної системи управління ризиками, загальні аспекти впровадження єдиної 
методологічної бази ризик-менеджменту, принципи взаємодії колегіальних органів та 
структурних підрозділів в процесі управління ризиками в ПАТ «АКБ «Траст-капітал». 

Основним завданням системи ризик-менеджменту (управління ризиками) є не 
просто обмеження негативного впливу ризиків на діяльність Банку, але і визначення рівня 
толерантності Банку до ризиків, розмежування функцій і відповідальності Правління, 
профільних комітетів та підрозділів Банку в процесі управління ризиками, встановлення 
єдиної методології ідентифікації та оцінки ризиків при проведенні банком операцій, 
налагодження ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з 
урахуванням рівня ризиків, на які наражається банк, ефективної взаємодії підрозділів 
банку на всіх організаційних рівнях в процесі управління ризиками,  забезпечення 
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життєздатності Банку у кризових обставинах протягом певного періоду часу, збільшення 
фінансової стійкості банку, кредитного рейтингу та іміджу Банку. 

В межах дії Положення про ризик-менеджмент Банком були розроблені та 
впроваджені в дію наступні внутрішні документи щодо управління ризиками: Політика 
управління активами та пасивами, Положення про управління ризиком ліквідності, 
Положення про управління ризиком зміни процентної ставки, Положення про управління 
кредитним ризиком, Положення про управління операційним ризиком, Положення про 
управління ринковим ризиком, Положення про управління валютним ризиком, 
Положення про управління ризиками, що не піддаються кількісній оцінці (юридичний 
ризик, ризик репутації, стратегічний ризик). 

Діяльність з управління ризиками здійснюється через організаційну структуру. 
Процес ризик-менеджменту в банку охоплює всі його структурні рівні – від 
управлінського (Правління) до рівня, на якому безпосередньо приймаються та/або 
генеруються ризики. Персонал банку розуміє свої функції, обов’язки та повноваження, 
свою роль в організації і процесі здійснення контролю, а також свою підзвітність. 
Організаційна структура підлягає періодичному уточненню та вдосконаленню, 
враховуючи зміни ситуації та середовища. 

До процесу ризик-менеджменту залучені наступні функціональні та структурні 
підрозділи банку: Правління Банку, профільні комітети, Департамент аналізу, планування 
та управління ризиками, внутрішній аудит (участь у формі незалежної оцінки адекватності 
управління ризиками). 

Правління несе повну відповідальність за всі банківські ризики та  затверджує 
загальну стратегію діяльності банку. Реалізація стратегії, розробка політики управління 
ризиками делегується виконавчим комітетам (КУАП, Кредитний комітет) 

Профільні комітети банку є виконавчими комітетами Правління. Вони здійснюють 
моніторинг фінансового стану Банку і оточуючого середовища та визначають політики 
управління ризиками у відповідності до стратегічних цілей та пріоритетів довгострокової 
бізнес-політики банку, а саме: 

1) КУАП має повноваження Правління банку формувати та рекомендувати політику 
з управління активами та пасивами, яка затверджується Правлінням, проведення якої 
включає такі питання: підтримка адекватної платоспроможності з оглядом на балансові, 
ринкові та інші ризики; моніторинг та управління активами та пасивами банку відповідно 
до коротко-, середньо-, та довгострокових бізнес-планів банку; визначення політики та 
інструкцій управління ліквідністю банку; антикризове управління у випадку виникнення 
кризи ліквідності (системної кризи або близької до системної); управління ринковими 
ризиками банку, зокрема ризиком процентної ставки, валютним та ціновим ризиками; 
контроль за операціями управління валютних операцій, встановлення  лімітів за 
операціями на міжбанківському ринку; контроль за операціями з цінними паперами; 
рішення та моніторинг оптимального розподілу активів банку між  різними 
контрагентами; рішення та моніторинг розподілу активів та зобов’язань між різними 
продуктами. 

2) Кредитний комітет відповідає за визначення, моніторинг та впровадження 
положень про управління ризиками в сфері кредитно-інвестиційної діяльності Банку; 
В банку створено постійно діючий підрозділ аналізу, планування та  управління ризиками, 
який діє відповідно до Положення про Департамент аналізу, планування та управління 
ризиками, який підпорядковується Голові Правління. В Департаменті зосереджені функції 
ідентифікації, оцінки, моніторингу та надання рекомендацій щодо заходів управлінського 
впливу на ризики 

Процес аналізу і управління ризиками складається з чотирьох етапів: 
1. Виявлення ризику: належне виявлення ризику базується на визнанні та розумінні 

наявних ризиків або ризиків, що можуть виникати у зв’язку з новими бізнесовими 
процесами. Виявлення ризику є постійним процесом, що має здійснюватися як на 
рівні окремої операції, так і на рівні портфеля. 

2. Кількісна оцінка ризику: вимірювання ризиків є суттєвим компонентом 
ефективного управління ризиками.   
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3. Контроль ризику: банк встановлює обмеження і доводить їх до виконання за 
допомогою положень, стандартів та/або процедур, які визначають обов’язки і 
повноваження. Ці контрольні обмеження є інструментами управління, які можуть 
бути скориговані у разі зміни умов.  

4. Моніторинг: Банк здійснює моніторинг рівня ризиків для забезпечення своєчасної 
перевірки ризикових позицій. 

Для запобігання неправильному розподілу ресурсів і втрати капіталу через 
ризики, що притаманні банківській діяльності, Національний банк України встановив 
порядок визначення регулятивного капіталу банку та систему економічних нормативів, 
обов`язкових до виконання всіма банками, в тому числі нормативи капіталу, нормативи 
ліквідності, нормативи кредитного ризику та нормативи інвестування. 

Регулятивний капітал призначений для покриття негативних наслідків 
різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, і які 
випливають із специфіки банківських операцій, що здійснюються в умовах ринкових 
відносин, та означають ризик одержати менший дохід від запланованого та знецінення 
банківських активів. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), або норматив 
платоспроможності, передбачає можливість для банку своєчасно і повною мірою 
виконати свої зобов`язання перед вкладниками та кредиторами, та захист останніх від не 
передбачуваних збитків, які може зазнати банк залежно від наявності відповідних ризиків. 

Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) 
відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення банком активних 
операцій. 

Протягом 2011 року найменші рівні показників виконання нормативів адекватності 
регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) та співвідношення регулятивного 
капіталу до сукупних активів (Н3) мали по місяцях такі значення: 
 
Нормативне 
значення  
показника 

Фактичні найменші значення показника по місяцях у 2011 році 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Н2 
Не 

менше 
10 % 

29,22 30,74 31,78 28,76 31,51 31,09 28,48 29,10 31,84 31,91 32,98 33,01 

Н3 
Не 

менше 
9 % 

17,08 18,92 20,44 20,45 21,15 21,51 20,33 20,04 20,91 23,69 24,73 25,33 

 
Наведені дані про виконання Банком нормативних значень по показниках 

економічних нормативів щодо якості капіталу, з урахуванням економічного змісту цих 
показників, свідчать про те, що Банк у змозі своєчасно і в повному обсягу розрахуватись 
за своїми зобов`язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій 
грошового характеру та забезпечити захист інтересів вкладників і кредиторів. Цей 
висновок не враховує фактору можливого погіршення економічного середовища в країні. 

Протягом усього звітного періоду у 2011 році Банком виконувались також інші 
економічні показники, встановлені Національним банком України, зокрема, ті що мають 
відображати ступінь кредитного ризику - норматив максимального розміру кредитного 
ризику на одного контрагента (Н7), норматив великих кредитних ризиків (Н8): 
 
            
Нормативне 
значення  
показника 

Фактичні найбільші значення показника по місяцях у 2011 році 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Н7 
Не 

більше 
25  % 

22,45 21,75 21,66 23,48 23,53 23,62 23,52 23,38 23,28 19,18 19,07 17,80 

Н8 
Не 

більше 
800 % 

247,32 195,82 170,54 214,37 191,00 188,76 189,12 217,52 165,86 177,54 179,01 168,11 
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Кредитні ризики на одного контрагента та концентрація великих кредитних 

ризиків протягом звітного періоду перебували в межах нормативних значень. 
 

Для обмеження інвестиційного ризику, пов`язаного із здійсненням інвестиційної 
діяльності та можливою втратою капіталу інвестора, Національним банком України 
встановлені норматив інвестування і цінні папери окремо за кожною установою (Н11), 
яким обмежується ризик, пов’язаний з операціями вкладення коштів банку до статутних 
фондів установ, що може призвести до втрати капіталу банку, та норматив загальної суми 
інвестування (Н12), яким обмежується ризик, пов’язаний з операціями вкладення 
(прямого чи опосередкованого) коштів банку до статутних фондів будь-яких юридичних 
осіб, що також може призвести до втрати капіталу банку. 
 
Нормативне 
значення  
показника 

Фактичні найбільші значення показника по місяцях у 2011 році 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Н11 
Не 

більше 
15  % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Н12 
Не 

більше 
60 % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Протягом звітного року у Банку не було інвестиційних ризиків. 
 
За даними балансу Банку на кінець дня 31.12.2011 року питома вага валютних 

коштів в його активах та зобов’язаннях характеризується такими даними: 
 (тис. грн.) 

Рядок Активи і пасиви Сума активів та пасивів в гривневому еквіваленті 

Загальна в тому числі 

Гривнева частина Валютна частина 

сума % (4:3) сума % (6:3) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Балансові активи 458 256 252 800 55,2% 205 456 44,8% 

3 Балансові пасиви 458 256 215 157 47,0% 243 099 53,0% 

Як видно з наведених даних, частина балансових активів Банку, а саме 44,8% з них, 
виражена в іноземній валюті. Зобов’язання Банку в іноземній валюті становлять 53,0% 
балансових пасивів. 

Постійні коливання курсів іноземних валют обумовлюють відповідний валютний 
ризик. З метою зменшення цього ризику в діяльності банків Національний банк України 
встановив ліміти відкритої валютної - кількісне обмеження у відсотках щоденної 
величини відкритих банком валютних позицій, а саме: загальної (довгої/короткої) в 
іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних 
валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським 
металом, окремими активними операціями з валютними цінностями до регулятивного 
капіталу банку.  

Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) визначається як 
співвідношення величини перевищення обсягу вимог за іноземною валютою та 
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банківськими металами над обсягом зобов'язань у гривневому еквіваленті до 
регулятивного капіталу банку.  

Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) визначається як 
співвідношення величини перевищення обсягу зобов'язань за іноземною валютою та 
банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного 
капіталу банку.  
 
Вказані нормативи протягом звітного року банком виконувались. 
 

На думку аудиторів операціям Банку з інсайдерами (пов`язаними особами) 
притаманні звичайні відповідні ризики, що мають місце по операціях з іншими, 
сторонніми особами. Порушень вимог Національного банку України щодо операцій з 
інсайдерами аудиторською перевіркою не виявлено. 

Для обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, 
що може призвести до прямого та непрямого впливу на діяльність банку, Національним 
банком України встановлені нормативи максимального розміру кредитів, гарантій, 
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) та максимального сукупного розміру 
кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), виконання яких у 
звітному періоді характеризується такими даними: 
Нормативне 
значення  
показника 

Фактичні найбільші значення показника по місяцях у 2011 році 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Н9 
Не 

більше 
5 % 

4,81 4,81 4,81 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,60 5,00 

Н10 
Не 

більше 
30 % 

5,44 10,33 10,56 7,27 7,07 6,98 6,86 6,78 6,65 5,84 5,59 8,50 

 
Станом на 31 грудня 2011 року при нормативному значенні загального розміру 

кредитів, наданих одному інсайдеру не більше 5 відсотків від статутного капіталу, 
фактично цей показник становив 4,96 відсотка. У звітному періоді норматив 
максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) 
був на межі нормативного значення. 

 
            Виконання Банком протягом 2011 року встановлених економічних нормативів 
вказує на те, що, в основному, ризики, звичайні для банківських установ, притаманні для 
Банку у звичайному ступені. Стосовно кредитних ризиків, то вони переважно адекватно 
оцінюються Банком щомісяця з відповідним коригуванням розміру страхових резервів по 
них. Враховуючи наявність прийнятного забезпечення, стан обслуговування 
позичальниками кредитного боргу та інші чинники, що визначають рівень кредитного 
ризику, а також події, які відбулись між звітною датою та датою звіту аудитора, є підстави 
вважати, що розмір сформованих під кредитні ризики резерви станом на кінець дня 31 
грудня 2011 року є наближеним до рівня, адекватного цим кредитним ризикам. Цей 
висновок не враховує фактору можливого погіршення економічного середовища в країні 

 
9. Адекватність бухгалтерського обліку, процедур 

внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку 
 

Відображення в бухгалтерському обліку та звітності здійснюваних Банком 
операцій в цілому відповідає вимогам і правилам бухгалтерського обліку, визначених 
законодавчими та нормативними документами, в тому числі Законом України Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Положенням про організацію 
бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженим 
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постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998 року N566 (зі змінами 
та доповненнями).  

Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, що здійснюються Банком, 
регламентується його обліковою політикою, в якій розкритий єдиний підхід до процедур і 
ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності. Для реалізації 
облікової політики розроблені, затверджені та введені в дію внутрішні Положення, 
методики, регламенти та правила документообігу, які розроблені на підставі чинного 
законодавства та затверджені Банком і регламентують порядок належного 
документування всіх операцій, своєчасне, повне та достовірне відображення операцій в 
регістрах бухгалтерського обліку згідно з вимогами нормативно-правових актів 
Національного банку України, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, вимог 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Облікова політика Банку та внутрішня нормативна база документів визначає та 
встановлює єдині методологічні підходи до здійснення бухгалтерського обліку та 
складання звітності. Звітність підготовлена на основі методів первинної (історичної) 
вартості та справедливої (ринкової) вартості. Доходи та витрати визначаються за кожним 
видом діяльності та відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципів 
нарахування та відповідності. Процентні доходи і витрати визначаються у звітному 
періоді, до якого вони належать, і розраховуються виходячи з бази їх нарахування та 
строку користування відповідними активами та наявних зобов`язань. Комісійні доходи і 
витрати - операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких 
обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою.  

Бухгалтерський облік майна та господарських операцій здійснювався із 
застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого 
постановою Правління НБУ від 14.06.2004 р. № 280 (зі змінами і доповненнями).  

Записи в регістрах бухгалтерського обліку проводились на підставі первинних 
облікових документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. 

Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку визначена відповідно до 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, затверджених Міністерством фінансів України: 
      -  оцінка, правильність відображення в обліку та звітності  надходжень, реалізації та 
іншого вибуття основних засобів та інших необоротних активів проведені в основному у 
відповідності до МСБО 16  та П(С)БО № 7 "Основні засоби". Обраний метод зносу 
(амортизації) основних засобів визначений обліковою політикою  Банку та відповідає 
методам, передбаченим МСБО 16. Метод нарахування амортизації протягом звітного 
періоду не змінювався; 
        -  визнання та первісна оцінка запасів проводиться у відповідності до МСБО 2 та 
П(С)БО № 9 "Запаси"; 
          -  визнання витрат Банк здійснював у відповідності до МСБО 23, МСФЗ 5 та П(С)БО 
№ 16 "Витрати"; 
      - визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалась у відповідності до 
МСБО 39 та П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість; 
         - облік та оцінка  зобов’язань здійснювалось у відповідності до МСБО 32, П(С)БО № 
11 "Зобов’язання"; 
         - облік та оцінка фінансових інструментів здійснювалась у відповідності до МСБО 
32, 39 та П(С)БО 13.  

Функції внутрішнього аудиту в Банку виконує Служба внутрішнього аудиту, яка 
діє на підставі “Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку», яке затверджене 
Наглядовою радою Банку та погоджено Правлінням Банку. Згідно цього Положення 
Служба  внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом Банку, що 
підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді Банку. Згідно штатного розкладу 
Служба внутрішнього аудиту налічує одну штатну одиницю. В складі Служби 
внутрішнього аудиту не виділені окремі структурні підрозділи. 
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Аудиторські перевірки здійснювались відповідно до плану роботи підрозділу на 
2011 рік, яким передбачено проведення аудиту за всіма напрямками діяльності Банку. 
План аудиторських перевірок у звітному році виконано. На Службу внутрішнього аудиту 
покладено завдання щодо здійснення контролю за дотриманням Банком законів, 
нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління 
Банку, а також щодо перевірки, оцінки адекватності, достатності та ефективності 
організації систем внутрішнього контролю, його відповідності ступеню потенційних 
ризиків.  

Основними завданнями та функціями Служби внутрішнього аудиту є: 
  - здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фінансової, операційної, інших 

систем і процедур контролю в Банку, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і 
працівниками Банку вимог чинного законодавства, Статуту, внутрішніх Положень Банку, 
щодо проведення операцій в обсягах наданої НБУ банківської ліцензії або дозволу на 
окремі банківські операції;  

- сприяння організації ведення бухгалтерського обліку;  
- сприяння адекватності системи внутрішнього контролю  Банку та операційних 

процедур; 
- впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи 

управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні 
банківських операцій, виявлення  та аудит всіх ризиків банківської діяльності; 

- своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних 
підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин 
виникнення цих недоліків в процесі діяльності Банку; 

- перевірка рекомендацій виконання вимог з ефективного управління ризиками 
банківської діяльності; 

- налагодження і підтримка взаємодії із зовнішніми аудиторами, державними 
органами контролю, службою банківського нагляду НБУ; 

- надання  Наглядовій раді Банку та Правлінню Банку (керівникам  структурних 
підрозділів банку, що перевіряються) висновків про результати проведеної аудиторської 
перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в банку системи внутрішнього контролю. 

Внутрішній банківський контроль здійснюється відповідно до Облікової політики 
Банку. Згідно з ним внутрішній банківський контроль є невід`ємною частиною операційної 
діяльності Банку та поєднує адміністративний і бухгалтерський контроль за активами та 
пасивами Банку. Система внутрішнього контролю Банку є сукупністю процедур, які за 
допомогою застосування попереднього, поточного та подальшого контролю спрямовані 
на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення 
захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації. 

На думку аудиторів, бухгалтерський облік Банку, його процедури внутрішнього 
контролю та аудиту забезпечують прийнятний рівень адекватності. 

 
10. Висновок щодо відображення в наданій Банком 

фінансовій звітності дійсного фінансового стану Банку 
 

ТОВ Аудиторська фірма «Аудит і судово-бухгалтерська експертиза» провела 
аудит фінансової звітності ПАТ «АКБ «Траст-капітал»  (далі іменований “Банк”), що 
додається, у складі балансу станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, відповідних звітів 
про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за 2011 рік, 
який закінчився вказаною датою, а також пояснювальних приміток до цієї звітності з 
описом положень облікової політики Банку, що являє собою сукупність визначених, 
відповідно до чинного законодавства України, принципів та процедур, які застосовуються 
для складання та подання фінансової звітності. 

Відповідальність керівництва за фінансову звітність 
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