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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ 
 

Найменування банку: 
Повне найменування: 
українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк 

«Інвестбанк» 
російською мовою: Публичное акционерное общество «Коммерческий банк 

«Инвестбанк» 
англійською мовою: Publiс Joint Stock Society «Commercial Bank «Investbank». 
 
Скорочене найменування: 
українською мовою: ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
російською мовою: ПАО «КБ  «Инвестбанк» 
англійською мовою: PJSS «CB «Investbank»  
 
Місцезнаходження: Україна, 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б». 
 
Організаційно-правова форма банку: Акціонерне товариство. 
 
Дата звітності та звітний період: за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року за 

період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року –  за 2009 рік. 
 
Валюта звітності та одиниця її виміру: у національній валюті України в тисячах 

гривень. 
 
Материнської компанії, у віданні якої перебуває Банк, немає. 
   
На проведення аудиторської перевірки за підсумками фінансово-господарської 

діяльності у 2009 році   Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк 
«Інвестбанк» (Далі – Банк) укладено   угоду   з аудиторською фірмою “Респект” у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю від 21 жовтня 2009 року № 117. 

 
Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Банк. 
 
Протягом 2009 року Банком надавалися переважно традиційні види банківських 

послуг, а саме, послуги з кредитування, розрахунково - касового обслуговування у 
національній та іноземних валютах, з розміщення та залучення депозитних коштів, 
проведення операцій з платіжними картками, послуги з проведення операцій з цінними 
паперами, тощо.  

 
У звітному році Банк  здійснював наступні банківські операції: 
 

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

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

 операції з валютними цінностями; 
 емісію власних цінних паперів; 
 організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 
 здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андеррайтинг); 
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 надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які перед-
бачають їх виконання у грошовій формі; 

 придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за постав-
лені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог 
та прийом платежів (факторинг); 

 лізинг; 
 послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання 

цінностей та документів; 
 випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих 

карток; 
 надання  консультаційних та  інформаційних  послуг  щодо банківських операцій. 
 здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; 
 операції за дорученням клієнтів або від свого імені:  

 з інструментами грошового ринку; 
 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках 
 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами; 

 довірче   управління   коштами   та цінними паперами за договорами з 
юридичними та фізичними особами; 

 депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних 
паперів; 

 реалізація пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет; 
 виконання функції страхового посередника. 

 
Підставою для здійснення банківських операцій  у період з 01.01.2009 по 

16.06.2009 є  Ліцензія Національного банку України № 98 від 14 грудня 2001 року та з 
17.06.2009 -  Ліцензія Національного банку України № 98 від 17 червня 2009 року, а також 
у період з 01.01.2009 по 16.06.2009. -  Дозвіл № 98-3 від 24 квітня  2008 року ,  у період з 
17.06.2009. по 18.10.2009. - Дозвіл № 98-3 від 17 червня  2009 року та з 19.10.2009 -  
Дозвіл № 98-4. 

 
Банк має п’ять  ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме, на діяльність з 
торгівлі цінними паперами: на брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг, 
діяльність з управління активами, що надає можливість здійснювати операції купівлі-
продажу цінних паперів, емітованих в документарній та в бездокументарній формі,  та на 
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.  

Банк є афілійованим членом міжнародної платіжної системи Master Card 
International, що дає змогу здійснювати емісію власних  платіжних карток, а також є 
членом системи УкрКарт. 

Банк є партнером компаній Western Union, Юністрім, Аверс, Лідер та учасником 
системи термінових платежів. 

Банк є членом Асоціації українських банків.  
Банк є членом Асоціації «Перша Фондова Торгівельна Система» (ПФТС), ВАТ 

«Фондової біржі ПФТС», ЗАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа», Професійної 
асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), учасником саморегулівної організації 
Асоціації «Українські Фондові Торговці» (УФТ). 

 
Стратегічна мета діяльності Банку:  
 

 Постійне збільшення власного капіталу Банку з метою збільшення обсягів та 
розширення кола операцій та мінімізації ризиків, притаманних діяльності Банку. 
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 Розширення кола клієнтів, як фізичних так і юридичних осіб, що обслуговуються, 
та  послуг, що їм надаються, збільшення обсягів обслуговування клієнтів щодо 
експортно-імпортних операцій.  

 Створення філій та відділень. 
 Здійснення Банком своєї діяльності з урахуванням комерційних інтересів 

акціонерів та клієнтів.  
 
Банк не є спеціалізованим банком. Свою діяльність Банк здійснює на території 

Одеського регіону, намагаючись створити сприятливі умови для підтримки малого та 
середнього бізнесу.  

У складі Банку працює одна територіально відокремлена філія по принципу 
госпрозрахунку  та п’ятнадцять відділень.  

 
               Характеристика банківської діяльності. Результати від банківських та 
інших операцій. Опис сегментів контрагентів. 

За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року загальні характеристики діяльності 
Банку визначаються наступними показниками :  

 кількість клієнтів  склала 7’772; 
 активи Банку збільшились у порівнянні з попереднім роком на 2% і  склали 

308’458 тис.грн. проти 301’509 тис.грн.; 
 кредити та заборгованість клієнтів (без урахування сформованих резервів)  склали 

216 742 тис.грн.; 
 кошти клієнтів зросли на 5% і склали  183’366 тис.грн.; 
 доходи Банку збільшились у порівнянні з попереднім роком на 13% та склали 

58’014 тис. грн., витрати Банку збільшились на 15% та склали 53’743 тис.грн.; 
 сума негативно класифікованих активів (кредитів, класифікованих як сумнівні та 

безнадійні)  складає 8’404 тис.грн., відношення негативно класифікованих активів 
до загальної суми активів Банку складає 3 %; 

 загальна сума фактично сформованих Банком резервів за активними операціями 
Банку (у тому числі, за нарахованими доходами та дебіторською заборгованістю) 
складає 18’106 тис.грн. Резерви за усіма видами операцій сформовані у повному 
обсязі. 

 
Розмір регулятивного капіталу Банку за станом на  кінець дня 31 грудня 2009 року 

становив 73’756 тис.грн. проти 59’281 тис.грн. за станом на кінець дня 31 грудня  2008 
року, тобто, збільшено на 14’475 тис.грн. або 24,4%.  

Протягом звітного періоду Банком було отримано позитивний фінансовий 
результат у сумі 4’271 тис.грн. проти 4’415  тис. грн. за 2008 рік. 

Основними доходами Банку є процентні доходи, обсяг яких збільшився у 
порівнянні з попереднім роком на 25%  та склав 51’052 тис.грн., що становить 88% від 
суми усього доходу. Другим, значним по дохідності видом доходів є комісійні доходи, які 
склали 5’188 тис. грн. або  9% від загальної суми  доходів. 
            Здійснюючи протягом звітного року активну діяльність на ринку банківських 
послуг, Банк намагався залучити до співпраці якомога більше контрагентів, як юридичних 
осіб, так і фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців.  

За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року залучені кошти суб’єктів 
господарювання  зросли на 31% і складають 51’237 тис.грн. 

 Кошти фізичних осіб за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року  складають 
132’129 тис.грн. 

Опис основних сегментів наведено в примітках 1.21. «Звітність за сегментами»  
примітки 1 «Облікова політика» та 36 «Звітні сегменти» Додатку № 14. 

На виконання вимог ст.6 Закону «Про банки і банківську діяльність» та 
прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу», 05 червня 2009 року 
Акціонерний комерційний банк «Інвестбанк» перетворено у Публічне акціонерне 
товариство «Комерційний банк «Інвестбанк». 

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Інвестбанк» є 
правонаступником усіх прав та обов’язків Акціонерного комерційного банку «Інвестбанк» 
у повному обсязі 

Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення  Банку не 
відбувалось. 

 
Управління ризиками.  
 
Управління ризиками - це процес, за допомогою якого Банк виявляє (ідентифікує) 

ризики, проводить оцінку і моніторинг їх величини, контролює свої ризикові позиції, а 
також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків.  

Мета управління ризиками – сприяння підвищенню вартості капіталу Банку, з 
одночасним забезпеченням досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме Спостережної 
Ради і акціонерів, клієнтів та контрагентів, інвесторів та кредиторів, керівництва і 
працівників, органів нагляду.  

У звітному році головним завданням було вдосконалення роботи з оцінки та 
аналізу фінансових ризиків, моніторингу дотримання обмежень, надання рекомендацій 
стосовно співвідношення рівнів ризику та доходності, виходячи із визначених рівнів 
ризиків, пов’язаних з окремими сферами діяльності, банківськими продуктами та 
ринковою кон’юнктурою.  

Спостережна Рада і Правління, як вищі органи управління Банком, приділяють 
велику увагу процесу підтримки, забезпечення та моніторингу дотримання політики 
управління ризиками. 

Процес ризик-менеджменту у Банку є безперервним, адекватним та охоплює усі 
структурні підрозділи на рівні від вищого керівництва Банку до рівня, на якому 
безпосередньо приймається ризик, охоплює всі продукти, послуги, процеси.   

Загальну стратегію управління ризиками, основні контури організаційної 
структури Банку  з метою забезпечення всіх етапів процесу ризик-менеджменту визначає 
Спостережна Рада. Загальне керівництво з управління ризиками здійснює Правління 
Банку. Правління Банку несе відповідальність за безпосередню організацію та реалізацію 
процесу ризик-менеджменту в Банку, формує тактику роботи щодо ризик-менеджменту в 
світлі затверджених Спостережною Радою цілей та завдань Банку, розподіл  обов’язків та 
підпорядкованість підрозділів  доведено до відома виконавців таким чином, що персонал 
Банку усвідомлює свої завдання, обов’язки, повноваження, роль в організації і процесі 
здійснення контролю. Відповідальність за оперативне управління ризиками, що пов’язані 
з їх діяльністю несуть підрозділи фронт-офісу ( кредитний, валютний підрозділи а також 
інші підрозділи Банку, які відповідають за ініціювання активних та пасивних операцій з 
клієнтами Банку). Реєстрація факту прийняття ризику та контроль його величини 
здійснюється на рівні бек-офісів (підрозділів, або окремих відповідальних виконавців, які 
залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію, звіряння, облік операцій та контроль за 
ними). Оцінку ризиків Банку здійснює виконавчий орган з ризик-менеджменту -   відділ 
аналізу та управління ризиками. Відділ є підзвітним Голові Правління Банку. Контроль 
оцінки ризиків покладено на підрозділ внутрішнього аудиту. 

Комітет з питань управління активами та пасивами (надалі КУАП) є постійно 
діючим колегіальним органом Банку,  який визначає банківську стратегію щодо складу 
активів та пасивів та управління ризиками, враховуючи очікування майбутніх подій. При 
цьому КУАП забезпечує відповідність всіх стратегій банківської діяльності щодо рівнів 
допустимого ризику, що визначені у політиці по управлінню ризиками. Начальник відділу 
аналізу та управління  ризиками є членом КУАП. 
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Стратегія Банку щодо управління активами та пасивами у звітному році 
ґрунтувалася на диверсифікації його активів та пасивів з урахуванням різних факторів - 
збалансованість активів та пасивів відповідно до термінів погашення, чутливості до змін 
процентних ставок та валютного ризику, а також на підтриманні рівня адекватності 
капіталу.   

В процесі аналізу ризиків Банк в обов’язковому порядку враховує можливість 
виникнення екстремальних обставин. Банком розроблені відповідні нагальні заходи у 
формі плану дій на випадок виникнення кризи ліквідності, у якому визначається коло 
альтернативних заходів, які мають впровадити керівництво Банку для можливості 
залучення додаткових коштів з метою своєчасного виконання зобов’язань. 

Банк ідентифікує дев’ять категорій ризиків, а саме, кредитний ризик, ризик 
ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-
технологічний ризик, ризик репутації, юридичний та стратегічний ризики.   

Перелік ризиків які є найбільшими для Банку: 
 ризик ліквідності; 
 кредитний ризик; 
 валютний ризик. 

Політика Банку стосовно ризику ліквідності у звітному періоді полягала у 
забезпеченні переваги ліквідності над прибутковістю. Системний підхід до оцінки 
балансового (внутрішнього) ризику ліквідності Банку передбачав: 

 оцінку ризику ліквідності за допомогою обов’язкових економічних 
нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України; 

 коефіцієнтний аналіз рівня ліквідності активів  тощо. 
Банк управляє кредитними ризиками шляхом формування внутрішніх політик, 

спрямованих на врегулювання можливих втрат від кредитних ризиків в межах прийнятих 
характеристик. 

Банком здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності клієнтів який 
ґрунтуються на конкретних параметрах, які визначаються характером як загальної 
діяльності, так і конкретної операції. Ці параметри базуються на загальних 
характеристиках діяльності (рух коштів, сезонність діяльності, менеджмент, акціонери 
тощо), комерційній діяльності (позиція на ринку, перспективи промислового сектору, 
оцінка продуктивності тощо), огляді кредитної інформації та аналізі його фінансової 
діяльності.  

Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, 
який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські 
метали. Валютний ризик виникає у разі незбалансованості активів і пасивів Банку 
стосовно кожної із валют і стосовно кожного із банківських металів за термінами та 
сумами. 

Вплив валютного ризику на активи та зобов’язання Банку визначається шляхом 
розрахунку відкритої довгої та короткої валютної позиції Банку, та дотриманням 
нормативів, встановлених діючим законодавством щодо цих позицій. 

Система управління ризиками Банку орієнтується на нормативно-правові акти  
Національного банку України, на вимоги Базельського комітету з питань банківської 
діяльності  та діючого законодавства України щодо дотримання встановлених норм 
ліквідності, платоспроможності, достатності капіталу.  
 Для забезпечення безперервної діяльності у Банку розроблено «План заходів  ПАТ 
«КБ «Інвестбанк» на випадок виникнення непередбачених обставин» та для більш 
детального управління ризиком ліквідності на випадок кризових обставин  «План дій ПАТ 
«КБ «Інвестбанк» у випадку виникнення кризи ліквідності», які  регламентують порядок 
прийняття рішень та дій Банку у випадку непередбачених обставин. 
 

Банк є  учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
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Платоспроможність Банку:  

Протягом звітного періоду знаходилась на достатньому рівні. За станом на кінець 
дня 31 грудня 2009 року показник платоспроможності Н2 складає 35,63%, що цілком 
відповідає рекомендованому значенню  (не менше 10%). 
 

Припинення окремих видів банківських операцій протягом 2009 року не 
відбувалось. 

 
Обмеження щодо володіння активами на Банк не накладались.   
 
Організаційна структура Банку: 
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Корпоративне управління: 
Відповідно до діючого законодавства та Статуту Банку органами управління Банку є: 
 Загальні збори акціонерів – вищий орган Банку; 

 Спостережна Рада Банку; 
 Правління Банку. 

 
Компетенція Загальних зборів акціонерів: 

1. визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження звітів про їх 
виконання; 

2. внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 
3. обрання (призначення) Голови та членів Спостережної Ради Банку; 
4. прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів 

Спостережної Ради Банку; 
5. обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії; 
6. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови 

та членів Ревізійної комісії; 
7. затвердження річних результатів діяльності Банку (в тому числі річний звіт), 

включаючи його дочірні підприємства, філії  Банку; 
8. затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора; 
9. розподіл прибутку і збитків Банку; 
10. затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, 

Правління, Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них; 
11. затвердження інших внутрішніх документів Банку, якщо інше не передбачено цим 

Статутом; 
12. прийняття рішення про виділ та припинення Банку (припинення його діяльності), 

крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Банку, 
обрання ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), затвердження порядку та 
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;  

13. вирішення питання про викуп Банком розміщених ним акцій; 
14. винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів 

Спостережної Ради Банку; 
15. прийняття рішення про зміни розміру статутного капіталу Банку; 
16. затвердження строку, розміру та порядку виплати частки прибутку (дивідендів); 
17. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для 

представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;  
18. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
19. прийняття рішення про форму існування акцій; 
20. прийняття рішення про розміщення акцій (приватне або публічне); 
21. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
22. прийняття рішення про зміну типу товариства; 
23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 
24. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів , у разі їх укладання 

з членами Спостережної Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Спостережної Ради Банку. 

25. прийняття рішення про вчинення значного правочину в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України; 

26. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту 
Правління Банку, звіту Ревізійної комісії;  

27. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;  
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28. оголошення перерви у роботі загальних зборів акціонерів; 
29. обрання комісії з припинення Банку. 

 
Повноваження Загальних зборів акціонерів, визначені пунктами 1-29 цієї статті, 

належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. Інші 
повноваження Загальних зборів акціонерів можуть бути делеговані до компетенції 
Спостережної  Ради Банку. 

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю 3/4 голосів 
акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах з питань зазначених у пунктах 1, 2, 12, 15, 
18, 20, 22, 28 цієї статті. По решті питань рішення приймаються простою більшістю 
голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. У передбачених чинним 
законодавством випадках голосування з питань порядку денного загальних зборів 
проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.  

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення 
протоколу про підсумки голосування. 

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких 
проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування 
доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів персонально у письмовому 
вигляді. 

Члени Правління Банку, якщо вони не акціонери, мають право приймати участь у 
Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу. 

 
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 

квітня наступного за звітним року. Спостережна Рада Банку забезпечує підготовку по 
проведенню чергових Загальних зборів акціонерів Банку. 

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково 
вносяться питання про:   
 припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради 

Банку; 
 дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної 

комісії. 
Позачергові  Загальні збори акціонерів  скликаються  в будь-якому випадку, якщо 

цього вимагають інтереси Банку. 
Позачергові  Загальні збори акціонерів  скликаються  Спостережною Радою Банку  

з власної ініціативи, на   письмову   вимогу   Правління Банку, Ревізійної  комісії Банку 
або на письмову вимогу акціонерів, які на день подання вимоги володіють у сукупності 10 
і більше відсотками голосів. Спостережна Рада Банку приймає рішення про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 
днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом 
вищезазначеного строку Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, 
які цього вимагають. Рішення Спостережної Ради Банку про відмову у скликанні 
позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. 

За дорученням акціонера Банку його інтереси на Загальних зборах акціонерів 
Банку може здійснювати його представник. Представник може бути постійним або 
призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час змінити свого 
представника у вищому органу Банку, повідомив про це Правління Банку. 

Голова та секретар Зборів обирається Загальними зборами акціонерів з числа 
акціонерів. 
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Спостережна Рада Банку здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, та 
регулює його діяльність. Члени Спостережної Ради Банку не можуть входити до складу 
Правління Банку, Ревізійної комісії Банку.  Спостережна Рада Банку обирається на 
Загальних зборах, виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа акціонерів 
Банку або їх представників в складі не менше 3 осіб строком на 3 роки. Діяльністю 
Спостережної Ради Банку керує Голова Спостережної Ради. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної Ради Банку 
неодноразово. 

Голова Спостережної Ради Банку обирається членами Спостережної Ради Банку з 
їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Спостережної Ради Банку. 

Спостережна Рада Банку має право в будь-який час переобрати Голову 
Спостережної Ради Банку. 

Голова Спостережної Ради Банку організовує її роботу, скликає засідання 
Спостережної Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання 
Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та 
Положенням про Спостережну Раду Банку. 

Член Спостережної Ради Банку здійснює свої повноваження на підставі договору з 
Банком. Від імені Банку договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. 

До виключної компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні функції: 
  

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 
пов'язані з діяльністю Банка;  

2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання 
акціонерами позачергових Загальних зборів;  

3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на 
вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Банку;  

4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком 
акцій;  

5. прийняття рішення про емісію Банком власних цінних паперів, за винятком акцій, в 
тому числі про розміщення зазначених  цінних паперів,  про залучення 
андеррайтера, про затвердження результатів розміщення зазначених цінних 
паперів, прийняття рішення про викуп зазначених цінних паперів та виконання 
інші дій (прийняття рішень), пов’язаних з реалізацією зазначених рішень;  

6. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх 
підприємств, філій і представництв, а також інших структурних підрозділів Банку, 
затвердження їх статутів і положень; 

7. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Банку. 

8. затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним 
законодавством;  

9. прийняття рішення щодо покриття збитків; 
10. обрання та відкликання повноважень (призначення і звільнення) Голови і членів 

Правління Банку; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання 
членів Правління Банку;  

11. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з 
членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;  

12. контроль діяльності Правління  Банку; 
13. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів 

Правління Банку. 
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14. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Банку від виконання його 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 
Голови Правління Банку;  

15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;  
16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановленних чинним 

законодавством;  
17. обрання (визначення) зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 
18. керування діяльністю служби внутрішнього аудиту Банку, прийняття звітів цієї 

служби, її висновків та пропозицій за результатами перевірок діяльності Банку; 
вивчення вказаних документів та надання Правлінню Банку відповідних 
рекомендацій. 

19. затвердження структури та штатного розпису Банку; 
20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але не пізніше шести місяців 
після закінчення звітного року;  

21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, 
відповідно до чинного закононодавства;  

22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють 
спільно) значного пакета акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України та цим Статутом 

23. вирішення питань про участь Банка у промислово-фінансових групах та інших 
об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

24. вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; 

25. затвердження договору (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
(її) предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Банку;  

26. визначення ймовірності визнання Банка неплатоспроможним внаслідок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 
дивідендів або викупу акцій;  

27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банка та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

28. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних 
паперів Банка або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

29. надсилання в порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, 
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) 
значного пакета акцій;  

30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної 
ради згідно із законом або Статутом Банку.  
Спостережна Рада здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами 

акціонерів Банку. 
Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку, не 

можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком 
випадків, які встановлюються Статутом Банку. 
 

Спостережна Рада Банку приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю 
голосів. Рішення є правомочним, якщо на засіданні Спостережної Ради Банку присутні не 
менше 1/2 її членів.  

Рішення прийняті на засіданнях  Спостережної Ради Банку є обов'язковими для 
Правління Банку.  
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На вимогу Спостережної Ради Банку в її засіданні беруть участь члени Правління 
Банку. 

Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної 
Ради Банку або на вимогу члена Спостережної Ради.  

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії 
Банку, Правління Банку чи його члена.  

Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного 
разу на квартал. 

Спостережна Рада Банку діє на підставі Положення, що затверджується 
Загальними зборами акціонерів. 

Спостережна Рада Банку несе відповідальність за свої дії та рішення перед 
акціонерами Банку. 

Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної Ради доступ до 
інформації в межах, передбачених чинним законодавством. Будь-який член Спостережної 
Ради Банку за умов письмового погодження з Головою Спостережної Ради Банку та 
повідомлення Правління Банку не пізніше ніж за два робочі дні, має право на 
ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні 
Банку за його місцезнаходженням у робочий час. 

Частка керівництва Банку в акціях за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року 
розподіляється наступним чином: 

Голова Спостережної Ради  –    6,0898%; 
Член Спостережної Ради     –  38,0886%; 
Член Спостережної Ради     –  31,0691%; 
Член Спостережної Ради     –    0,7602%; 
Член Спостережної Ради     –    0,0003%. 
 
Члени Правління Банку акціями Банку не володіють. 
 
За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року власником істотної участі у Банку є:  

 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕСА”, що має пряму участь у розмірі 
38,0886%; 

 Товариство з обмеженою відповідальністю “БАБ-ІНВЕСТ”, що має пряму та 
опосередковану участь у загальному розмірі 44,1756%; 

 Незвінський Олександр Федорович що має пряму та опосередковану участь у 
загальному розмірі 44,1756%; 

 Незвінська Тамара Миколаївна що має пряму та опосередковану участь у 
загальному розмірі 44,1756%. 
 
Правління Банку (виконавчий орган Банку) здійснює: 
 

1. управління поточною діяльністю Банку, а саме: організація кредитування і 
залучення коштів, здійснення розрахунків, забезпечення грошового  обігу, касового 
обслуговування, збереження засобів і цінностей, обліку та звітності, 
внутрішньобанківського контролю, роботи з цінними паперами, забезпечення 
інтересів акціонерів і клієнтів, а також з інших питань організації банківського 
обслуговування, 

2. формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку,  
3. затверджує внутрішні Положення Банку, та несе відповідальність за ефективність 

його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, 
рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради Банку.  

4. вирішує інші питання діяльності Банку, крім тих, котрі відносяться до компетенції 
Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради Банку, а також виконує функції, 
передані йому Загальними зборами і Спостережною Радою Банку. 
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Правління Банку обирається (призначається) Спостережною Радою Банку на 

невизначений термін у кількості не менше 3 осіб. 
Правління Банку скликається за ініціативою Голови Правління Банку, його 

заступника, члена Правління, а також за ініціативою Загальних зборів акціонерів та 
Спостережної Ради. Правління Банку повинно скликається по мірі необхідності. 

Правління Банку приймає рішення на своїх засіданнях. Правління повноважне 
вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в засіданні приймають участь більше 
половини членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При 
незгоді з прийнятим рішенням, члени Правління Банку мають право повідомити свою 
думку Спостережній Раді Банку. 

Керує роботою виконавчого органу Голова Правління, який представляє Банк та 
виконує всі дії, пов’язані з діяльністю Банку, без доручення, вчиняє будь-які правочини від 
імені Банку (у випадках передбачених Статутом, за умов обов’язкового попереднього їх 
затвердження Загальними зборами або Спостережною Радою Банку), видає доручення на 
вчинення певних дій в інтересах Банку іншим особам, видає накази розпорядження, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку. 

У межах своєї компетенції Правління Банку діє від імені Банку, підзвітне 
Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді Банку, та організує виконання їх рішень. 

Правління діє на підставі положення, що затверджується Спостережною Радою 
Банку. 

Повноваження Голови та члена Правління припиняються за рішенням 
Спостережної ради, а також (без рішення Спостережної ради) з підстав , які передбачені 
чинним законодавством для припинення повноважень членів Спостережної ради. 

Склад органів управління Банку, їх компетенція, порядок утворення, обрання і 
відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів 
управління Банку та їх компетенції визначається діючим законодавством, цим Статутом та 
внутрішніми положеннями Банку.  

 
 
Cклад, відповідальність та функції  виконавчих комітетів. 
 
Кредитний комітет є постійно діючим колегіальним органом Банку, основною 

метою якого є вирішення питань управління активними операціями Банку та оцінки якості 
активів. 

До основних функцій  кредитного комітету відноситься розгляд питань щодо: 
 розміщення залучених Банком коштів у вигляді кредитів в національній та 

іноземній валютах; 
 контролю за своєчасним та повним погашенням наданих кредитів, моніторингу 

стану розрахунків за кредитами; 
 зміни відсоткових ставок за наданими кредитами, з урахуванням ризику 

відсоткової ставки; 
 заміни видів забезпечення за наданими кредитами, розглядання можливостей 

припинення застави;  
 надання відстрочки строків погашення кредитів та відсотків за  користування 

ними; 
 надання майна у фінансовий лізинг; 
 купівлі цінних паперів  до власного портфелю з метою отримання прибутку та їх 

подальшого продажу; 
 надання гарантій, порук та інших зобов’язань третім особам, які передбачають 

виконання у грошовій формі на користь клієнтів; 
 оцінки якості активів Банку та визначення розміру необхідної до формування суми 

резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення; 
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 погашення безнадійних кредитів за рахунок резерву на можливі втрати за 
позиками; 

 розгляду формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат 
від дебіторської заборгованості Банку; 

 прийняття рішень про необхідність та умови залучення на певний строк, коштів 
юридичних та фізичних осіб, відповідно до звітів, за  розривами у плановій 
ліквідності.   

 
До складу кредитного комітету входять: 

Постійні члени комітету з правом  голосу: 
 Голова Правління; 
 Перший заступник Голови Правління; 
 заступник Голови Правління - начальник управління внутрішньобанківської 

безпеки; 
 начальник відділу кредитування та інвестицій; 
 начальник валютного відділу; 
 головний бухгалтер; 
 начальник юридичного відділу. 

 
Комітет з питань управління активами та пасивами (надалі КУАП) є постійно 

діючим колегіальним органом Банку, основною метою якого є визначення оптимальної 
стратегії Банку щодо складу активів та пасивів з урахуванням майбутніх та потенційних 
очікувань у зв’язку з прийняттям на Банк відповідних ризиків.  

 
До основних функцій КУАП належать: 

 підтримка необхідного рівня ліквідності, визначення шляхів покриття нестач та 
інвестування надлишків ліквідності, з метою захисту прав вкладників та 
акціонерів;  

 надання рекомендацій відповідним підрозділам Банку по покращенню позиції 
Банку по активам та пасивам та по структурі балансу;  

 визначення вартості ресурсної бази Банку, встановлення та контроль мінімальних 
ставок по активам та максимальних ставок по пасивам Банку; 

 проведення моніторингу розривів по строкам погашення активів та зобов’язань, 
процентним ставкам; 

 підготовка та надання на розгляд Спостережній Раді пропозицій щодо внесення 
змін до цієї Політики. 

 
До складу КУАП входять 8 членів: 

Постійні члени комітету з правом голосу: 
 Голова Правління; 
 Перший  заступник Голови Правління; 
 заступник Голови Правління; 
 головний бухгалтер; 
 начальник відділу кредитування та інвестицій; 
 начальник валютного відділу; 
 начальник відділу аналізу та управління ризиками; 

Постійні члени комітету з правом дорадчого голосу: 
 начальник відділу внутрішнього аудиту. 

 
Тарифний комітет є постійно діючим колегіальним органом Банку, основною 

метою якого є визначення конкурентноздатних тарифів Банку на обслуговування клієнтів 
та надання усіх видів банківських послуг.  
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До основних функцій Тарифного комітету належать: 
 Щомісячний моніторинг ринку банківських послуг та розробка пропозицій на 

розгляд Правління Банку щодо введення нових послуг та банківських продуктів та 
визначення цін та тарифів на них. 

 Підготовка пропозицій (рекомендацій) на розгляд Правління Банку  щодо змін 
діючих тарифів на обслуговування клієнтів. 

 Розгляд клопотань клієнтів щодо встановлення індивідуальних тарифів на 
обслуговування, та надання рекомендацій Правлінню Банку щодо можливості 
встановлення таких тарифів. 

 Аналіз отриманих Банком операційних доходів та надання пропозицій щодо шляхів 
збільшення операційних доходів. 

 
До складу Тарифного комітету входять: 

Постійні члени комітету з правом голосу: 
 начальник валютного відділу; 
 завідувач операційного сектору бухгалтерії Банку; 
 начальник відділу грошового обігу та касових операцій; 
 начальник відділу аналізу та управління ризиками; 
 начальник відділу цінних паперів; 
 начальник відділу внутрішнього аудиту (з правом дорадчого голосу) 

За запрошенням: 
 фахівці структурних підрозділів Банку. 

  
Корпоративна культура. 

Корпоративне управління – система за допомогою якої визначають напрями, координують 
та контролюють діяльність Банку. В рамках корпоративного управляння визначається, 
яким чином акціонери здійснюють контроль за діяльністю посадових осіб, а також яку 
відповідальність несуть посадові особи Банку перед акціонерами та іншими інвесторами  
за результатами діяльності Банку. Належна система управління дозволяє інвесторам бути 
впевненими у тому, що керівництво Банку розумно використовує їх інвестиції  для 
фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшує вартість частки участі в 
акціонерному капіталі Банку.  
Корпоративне управління на належному  рівні вимагає створення ефективних правових, 
регуляторних та інструкційних засад. У Банку діють, затверджені Спостережною Радою,  
«Принципи корпоративного управління ПАТ «КБ «Інвестбанк».       
 

Відділ внутрішнього аудиту - це самостійний структурний підрозділ Банку, що 
створений за рішенням Спостережної Ради Банку, підпорядкований Спостережній Раді та 
є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку .  

При проведенні аудиторських перевірок фахівці зазначеного відділу  керувались 
вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими документами 
Національного банку України, вимогами внутрішніх положень і процедур Банку, 
Стандартами аудиту ПАТ «КБ «Інвестбанк».               

Аудиторські перевірки здійснювались на підставі Положення про відділ 
внутрішнього аудиту, що затверджене Головою Спостережної Ради Банку.  

Відділ внутрішнього аудиту Банку користується достатньою підтримкою Ради та 
Правління Банку, що дозволяло йому без перешкод виконувати свої функціональні 
обов’язки.       

Протягом звітного періоду Банком активно здійснювалась програма фінансового 
моніторингу, регулярно надавались повідомлення про операції, що підлягають 
обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. 

Постійно здійснювались заходи щодо реалізації Правил внутрішнього фінансового 
моніторингу Банку, для забезпечення нормального функціонування 
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внутрішньобанківської системи запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом.  

У своїй подальшій діяльності Банк планує і надалі збільшувати статутний капітал 
та нарощувати власні кошти, що надасть можливість підняти рівень стабільності та 
рентабельності банківської діяльності. Політика Банку спрямована на впровадження 
заходів щодо здійснення більш повного (комплексного), якісного та швидкого 
обслуговування клієнтів.  

Банк планує в подальшому впроваджувати нові банківські продукти, здійснювати 
свою діяльність в інтересах акціонерів та клієнтів, нарощувати обсяги валюти балансу, 
доходів та прибутків.  

 
Голова Правління 
ПАТ «КБ “Інвестбанк”      О.М. Резніченко 
 
Головний бухгалтер 
ПАТ «КБ “Інвестбанк”      О.В. Парасіч 
 

„10”  лютого  2010 року       
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Баланс  

ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року 

(число, місяць, рік)  

 (тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний 
рік  Попередній рік  

1  2  3  4  5  
   АКТИВИ  

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  4 18643 12266 
2  Торгові цінні папери  5 5424 180 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах  

 0 0 

4  Кошти в інших банках  7 54672 50991 
5  Кредити та заборгованість клієнтів  8 202655 217404 

6  Цінні папери в портфелі банку на 
продаж   0 0 

7  Цінні папери в портфелі банку до 
погашення  10 3000 0 

8  Інвестиції в асоційовані компанії    0 0 
9  Інвестиційна нерухомість  12 0 853 

10  Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток    339 20 

11  Відстрочений податковий актив   78 46 
12  Гудвіл   0 0 
13  Основні засоби та нематеріальні активи  14 15282 16125 
14  Інші фінансові активи  15 2590 2912 
15  Інші активи  16 5703 629 

16  Довгострокові активи, призначені для 
продажу, та активи групи вибуття  17 72 83 

17  Усього активів   308458 301509 
   ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

18  Кошти банків  18 36000 45165 

19  Кошти клієнтів  19 183366 174232 
20  Боргові цінні папери, емітовані банком  20 0 10105 

Додаток 3 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України  
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21  Інші залучені кошти  21 0 0 

22  Зобов'язання щодо поточного податку на 
прибуток   227 229 

23  Відстрочені податкові зобов'язання   1035 1039 
24  Резерви за зобов'язаннями  22 0 0 
25  Інші фінансові зобов'язання  23 5354 4259 
26  Інші зобов'язання  24 12189 263 
27  Субординований борг  25 7985 8085 

28  

Зобов'язання, що пов'язані з 
довгостроковими активами, 
призначеними для продажу (чи групами 
вибуття)  

 0 0 

29  Усього зобов'язань    246156 243377 
   ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

30  Статутний капітал   26 43280 43280 

31  Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)   4271 4 415  

32  Резервні та інші фонди банку  27 14751 10437 

33  Чисті активи, що належать акціонерам 
(учасникам) банку   62302 58132 

34  Частка меншості    0 0 
35 Усього власного капіталу та частка меншості   62302 58132 
36 Усього пасивів    308458 301509 

 
 

"10" лютого  2010 року  Голова Правління ________________О.М.Резніченко 
                                   (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

Кравченко Л.О. 
тел.724-67-90 
  (прізвище виконавця, номер телефону)  

Головний бухгалтер _______________О.В.Парасіч 
                                    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  
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Звіт про фінансові результати 

ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
 за  2009 рік 

 (тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний 
рік  

Попередній 
рік  

1  2  3  4  5  

1  Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати)     20103 16 262 

1.1  Процентні доходи  28 51052 40 862  
1.2  Процентні витрати  28 (30949)  (24 600)  
2  Комісійні доходи  29 5188  6 286  
3  Комісійні витрати  29  (561)   (501)  

4  Результат від торгових операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі банку    (32)   385  

5  Результат від операцій з хеджування    0   0  

6  

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

  0   0  

7  Результат від торгівлі іноземною валютою   1496 1968 

8  

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

  0   0  

9  

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

  0   0  

10  Результат від переоцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості  12  (756)  0 

11  Результат від переоцінки іноземної валюти   (345)  1425  
12  Резерв під заборгованість за кредитами   (4 354)  (4 513)  

13  Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж   0 0 

14  Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж   0 0 

15  Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення   0 0 

16  Резерви за зобов'язаннями   0  (17)  
17  Інші операційні доходи  30 278   356  

Додаток 5 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України  
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18  Доходи/(витрати) від дострокового 
погашення заборгованості    0   0  

19  Адміністративні та інші операційні 
витрати  31  (15494)  (15 230) 

20  Дохід від участі в капіталі    0   0  
21  Прибуток/(збиток) до оподаткування    5 523  6 421 
22  Витрати на податок на прибуток  32  (1 252)  (2 006) 
23  Прибуток/(збиток) після оподаткування   4 271  4 415  

24  
Чистий прибуток/(збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для 
продажу  

  0   0  

25  Чистий прибуток/(збиток)    4 271  4 415 
26  Прибуток/(збиток) консолідованої групи:   0 0 

26.1  Материнського банку   0 0 
26.2  Частки меншості   0 0 

27  Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)  0,10 0 

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

 
 

"10" лютого  2010 року  Голова Правління ________________О.М.Резніченко 
                                   (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

Кравченко Л.О.тел.724-67-90 
  (прізвище виконавця, номер телефону)  

Головний бухгалтер _______________О.В.Парасіч 
                                    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  
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Звіт про рух грошових коштів  
за 2009 рік 

(непрямий метод)  
(тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік Попередній рік 
1  2  3  4 5 

   Грошові кошти від операційної діяльності: 
1  Чистий прибуток/(збиток) за рік     4271 4415 

   Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових 
надходжень від операцій: 

2  Амортизація     1983 1705 

3  Чисте збільшення/(зменшення) резервів 
за активами     4374 4513 

4  Нараховані доходи     (5689) 1146 
5  Нараховані витрати     (103) 88 
6  Торговельний результат     (1464) (1968) 
7  Нарахований та відстрочений податок     (342) (11) 

8  Прибуток/(збиток) від продажу 
інвестицій     0 0 

9  Прибуток від інвестицій в асоційовані 
компанії     0 0 

10  Амортизація дисконту і премії 
фінансових інструментів     (10) 0 

11  Інший рух коштів, що не є грошовим     3579 2040 

12  
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до 
зміни операційних активів та 
зобов'язань  

   6599 11928 

   Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13  Чистий (приріст)/зниження за торговими 
цінними паперами     (5150) 205 

14  

Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими активами, що 
відображаються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки  

   0 0 

15  Чистий (приріст)/зниження за коштами в 
інших банках     (5672) (23829) 

16  Чистий (приріст)/зниження за кредитами 
та заборгованістю клієнтам     13690 (56650) 

17  Чистий (приріст)/зниження за іншими    299 365 

Додаток 7 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України  
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фінансовими активами  

18  Чистий (приріст)/зниження за іншими 
активами     (5067) 2380 

19  Чистий (приріст)/зниження за коштами 
інших банків     (9165) 10802 

20  Чистий (приріст)/зниження за коштами 
клієнтів     9134 13184 

21  Чистий (приріст)/зниження за борговими 
цінними паперами, що емітовані банком     (11575) 7372 

22  Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими зобов'язаннями     1095 455 

23  
Чистий (приріст)/зниження за резервами 
під зобов'язання та відрахування та інші 
зобов'язання  

   11926 383 

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

   6114 (33405) 

   Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25  Придбання цінних паперів у портфелі 
банку на продаж   0 0 

26  Дохід від реалізації цінних паперів у 
портфелі банку на продаж   0 0 

27  Придбання цінних паперів у портфелі 
банку до погашення  10 (3000) 0 

28  Дохід від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення  10 267 0 

29  Придбання основних засобів  14,17 1115 (1280) 
30  Дохід від реалізації основних засобів  14 (151) 192 
31  Дивіденди отримані   0 0 

32  Придбання дочірніх компаній за мінусом 
отриманих грошових коштів   0 0 

33  Дохід від реалізації дочірньої компанії за 
мінусом виплачених грошових коштів   0 0 

34  Придбання асоційованих компаній   0 0 

35  Дохід від реалізації асоційованих 
компаній   0 0 

36  Придбання інвестиційної нерухомості  12 0 (853) 

37  Дохід від реалізації інвестиційної 
нерухомості  12 (97) 0 

38  Придбання нематеріальних активів   176 (217) 

39  Дохід від вибуття нематеріальних 
активів   0 0 

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

   (1690) (2158) 
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   Грошові кошти від фінансової діяльності 
41  Отримані інші залучені кошти   0 0 
42  Повернення інших залучених коштів   0 0 
43  Отримання субординованого боргу  25 0 2278 
44  Погашення субординованого боргу   (385) 0 
45  Емісія звичайних акцій  26 0 11100 
46  Емісія привілейованих акцій   0 0 

47  Інші внески акціонерів, окрім емісії 
акцій   0 0 

48  Викуп власних акцій   0 0 
49  Продаж власних акцій   0 0 
50  Дивіденди виплачені   0 0 

51  Інші виплати акціонерам, окрім 
дивідендів   0 0 

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

   (385) 13378 

53  Вплив змін обмінного курсу на грошові 
кошти та їх еквіваленти     345 (1425) 

54  Чистий приплив (відплив) грошових 
коштів та їх еквівалентів     4384 (23610) 

55  Грошові кошти та їх еквіваленти на 
початок року     12266 35876 

56  Грошові кошти та їх еквіваленти на 
кінець року   16650 12266 

 
 

"10" лютого 2010 року  
Голова 
Правління__________________________О.М.Резніченко 
                                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

Кравченко Л.О. 
Тет.724-67-90 
 (прізвище виконавця, номер телефону)  

Головний бухгалтер ______________________О.В.Парасіч 
                                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  
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Звіт про власний капітал 
ПАТ „КБ „Інвестбанк” 

 за 2009 рік 
 

(тис. грн.)  
Належить акціонерам материнського 

банку  

Рядок  Найменування 
статті  Примітки  

статутний 
капітал  

резервні 
та інші 
фонди 
банку 

(примітка 
27)  

нерозпо- 
ділений 

прибуток  
усього  

Частка 
меншості  

Усього 
власного 
капіталу  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  

Залишок на 1 
січня 
попереднього 
року  

   32 180 9 070   1 367 42 617   0  42 617 

2  

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

   0  0   0   0   0   0  

3  

Скоригований 
залишок на 1 
січня 
попереднього 
року  

 32 180  9 070  1 367  42 617    0 42 617  

4  
Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж:  

  0  0   0    0   0   0  

4.1  

Результат 
переоцінки до їх 
справедливої 
вартості  

  0   0   0   0   0   0  

4.2  

Продаж або 
втрати від 
зменшення 
корисності  

  0  0   0    0   0   0  

5  
Основні засоби та 
нематеріальні 
активи:  

  0  0   0    0   0   0  

5.1  Результат 
переоцінки    0  0   0    0   0   0  

5.2  Реалізований 
результат   0  0   0    0   0   0  

Додаток 8 
до Інструкції про порядок складання та оприлюднення 
фінансової звітності банків України  
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переоцінки  

6  

Результат 
переоцінки за 
операціями 
хеджування  

    0  0   0    0   0   0  

7  Накопичені 
курсові різниці    0  0   0    0   0   0  

8  Відстрочені 
податки    0  0   0    0   0   0  

9  

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

  0 1 367 (1 367)  0   0   0  

10  Прибуток/(збиток) 
за рік    0  0  4 415 4 415  0  4 415 

11  
Усього 
доходів/(збитків), 
що визнані за рік  

  0  1 367 3 048 4 415 0 4 415 

12  Емісія акцій   11 100  0   0  11 100 0 11 100 

13  
Власні акції, що 
викуплені в 
акціонерів:  

  0  0   0    0   0   0  

13.1  Викуплені    0  0   0    0   0   0  
13.2  Продаж    0  0   0    0   0   0  
13.3  Анулювання    0  0   0    0   0   0  

14  Об'єднання 
компаній    0  0   0    0   0   0  

15  

Дивіденди, за 
якими прийнято 
рішення щодо 
виплати  

  0  0   0    0   0   0  

16  

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

   43 280 10 437 4 415 58 132 0 58 132 

17  

Скоригований 
залишок на 
початок звітного 
року  

   43 280 10 437 4 314 58 031 0 58 031 

  
17.1  

Коригування  
Зміна облікової 
політики  

    0  0   (101)    (101)   0   (101)  

17.2  Виправлення 
помилок      0  0   0    0   0   0  

18  
Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж:  

    0  0   0    0   0   0  
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18.1  

Результат 
переоцінки до їх 
справедливої 
вартості  

  0  0   0    0   0   0  

18.2  

Продаж або 
втрати від 
зменшення 
корисності  

  0  0   0    0   0   0  

19  
Основні засоби та 
нематеріальні 
активи:  

  0  0   0    0   0   0  

19.1  Результат 
переоцінки    0  0   0    0   0   0  

19.2  
Реалізований 
результат 
переоцінки  

  0  0   0    0   0   0  

20  

Результат 
переоцінки за 
операціями 
хеджування  

  0  0   0    0   0   0  

21  Накопичені 
курсові різниці    0  0   0    0   0   0  

22  Відстрочені 
податки    0  0   0    0   0   0  

23  

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

    0  4 314 (4 314)   0  0  0   

24  Прибуток/збиток 
за рік       0 0   4 271 4 271 0 4 271 

25  
Усього 
доходів/(збитків), 
що визнані за рік  

     0 4 314 4 271 4 271 0 4 271 

26  Емісія акцій   0   0 0   0 0   0 

27  
Власні акції, що 
викуплені в 
акціонерів:  

  0  0   0    0   0   0  

27.1  Викуплені    0  0   0    0   0   0  
27.2  Продаж    0  0   0    0   0   0  
27.3  Анулювання    0  0   0    0   0   0  

28  Об'єднання 
компаній    0  0   0    0   0   0  

29  

Дивіденди, за 
якими прийнято 
рішення щодо 
виплати  

  0  0   0    0   0   0  

30  
Залишок на кінець 
дня 31 грудня 
звітного року  

   43 280 14 751 4 271 62 302 0 62 302 
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 Внески за незареєстрованим статутним капіталом за станом на кінець дня 31.12.2009  
становлять 12 000 тис. грн. 
 Складовою частиною залишку балансового рахунку 5040 на кінець звітного року є 
нараховані і неотриманні доходи у сумі 7126,5 тис. грн. та нараховані і несплачені витрати  у сумі 
11,9 тис. грн., сальдо по яким складає 7114,6 тис. грн. 
 

"10"  лютого 2010 року  
Голова 
Правління____________________________О.М.Резніченко 
                                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

Волошко Л.А. (тел.780-14-27) 
 (прізвище виконавця, номер телефону)  

Головний бухгалтер ___________________ О.В.Парасіч 
                                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  
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                                                                                   Додаток   до річної фінансової звітності 
 

Інформація про роботу відділу внутрішнього аудиту 
ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2009 році 

 
 
        Відділ внутрішнього аудиту ПАТ «КБ “Інвестбанк” (далі - відділ)  це самостійний 
структурний підрозділ Банку, що створений за рішенням Спостережної Ради Банку, 
підпорядкований Спостережній Раді та є органом оперативного контролю Спостережної Ради 
Банку.  
         Метою діяльності зазначеного відділу є незалежна перевірка і оцінка адекватності та 
ефективності системи внутрішнього контролю, що діє у Банку, її відповідності ступеню 
потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності Банку, а також його оцінка.    
         Аудиторські перевірки, що проводились відділом, здійснювались на підставі Положення про 
відділ, що затверджене Головою Спостережної Ради Банку, у якому визначено статус і роль 
відділу, завдання, функціональні обов’язки та повноваження фахівців відділу, механізм організації 
роботи відділу, взаємовідносини із зовнішніми аудиторами.      
      Відділ внутрішнього аудиту у звітному році користувався достатньою підтримкою Ради та 
Правління Банку, що дозволяло йому без перешкод виконувати свої функціональні обов’язки.  
      Відділ враховує двох фахівців, що мають вищу економічну освіту, певний професійний досвід 
роботи у банківській сфері для ефективного виконання поставлених перед підрозділом цілей та 
завдань. Склад працівників відділу внутрішнього аудиту у звітному році не змінювався   
      Кандидатура керівника відділу внутрішнього аудиту відповідає кваліфікаційним вимогам, 
встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України, визнана професійно 
придатною, погоджена Комісією управління  Національного банку України в Одеській області з 
питань нагляду та регулювання діяльності банків ( рішення № 135 від 15 червня 2005 року  
      При проведенні аудиторських перевірок фахівці відділу внутрішнього аудиту керувались 
вимогами Закону України “Про банки і банківську діяльність”, “Положення про організацію 
внутрішнього аудиту в комерційних банках України”, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 20.03.98 №114 (зі змінами і доповненнями), вимогами 
«Стандартів аудиту АКБ «Інвестбанк» ( далі –Стандарти),  інших  внутрішніх положень і 
процедур Банку.         
        Кожній аудиторській перевірці передувало складання програми проведення аудиту, у якій 
визначались мета, завдання, обсяги, терміни проведення аудиту, об’єкти та предмет аудиту, 
процедури, які будуть використовуватись внутрішніми аудиторами для збирання, аналізу та 
документування інформації під час проведення аудиту.     
        Протягом звітного року аудиторські перевірки здійснювались  з  метою нагляду за поточною 
діяльністю Банку, аналізу інформації про діяльність Банку та професійну діяльність його 
працівників, перевірки результатів поточної фінансової діяльності, перевірки дотримання 
посадовими особами, працівниками Банку вимог чинного законодавства України, внутрішніх 
документів та процедур, рішень органів управління Банку, з метою забезпечення аналізу і оцінки 
внутрішнього контролю. 
      Аудиторські перевірки відділ внутрішнього аудиту здійснював відповідно до річного плану 
роботи, затвердженого Головою Спостережної Ради Банку, при складанні якого головна увага 
зосереджувалась на  перевірках найбільш ризикових ділянок роботи Банку.           
       Планом роботи відділу внутрішнього аудиту на 2009 рік передбачалось проведення  20-ти  
аудиторських перевірок, що охоплювали практично усі напрями діяльності Банку, з яких : 
аудит надходжень Банку, оцінка тенденцій та рівня прибутковості, 
аудит чутливості Банку до ринкового ризику, 
аудит з питань дотримання установою Банку вимог чинного законодавства щодо запобігання 
легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ( у головному офісі та у філії 
Банку) , 
аудит кредитних операцій, рівня резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 
операціями,    
аудит неторговельних, касових операцій, операцій з платіжними картками, з іноземною валютою, 
операцій за кореспондентськими рахунками, 
аудит брокерської, ділерської, депозитарної діяльності Банку, 
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перевірка питань дотримання установою Банку вимог чинного законодавства щодо  залучення 
коштів юридичних та фізичних осіб на умовах субординованого боргу,   
перевірка дотримання установою банку вимог чинного законодавства з питань порядку відкриття, 
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, 
аудит стану роботи відділень  та пунктів обміну валют Банку,  
аудит капіталу Банку, аналіз та оцінка тенденцій змін в обсягах і структурі капіталу ,  
аудит якості активів, стану надходжень, ресурсної бази , менеджменту  філії Банку, тощо.     
Усі заплановані аудиторські перевірки відділом внутрішнього аудиту протягом звітного року 
виконано. На виконання розпоряджень Голови Спостережної ради, Голови Правління Банку було 
проведено додаткові перевірки у філії Банку з питань : 
повноти отримання процентних та комісійних доходів за результатами кредитної діяльності,  
 порядку оформлення документів щодо підключення та обслуговування клієнтів по системі 
електронного банкінгу «iBank2UA».    
    Про виконання запланованих завдань відділ внутрішнього аудиту звітував перед Спостережною 
Радою Банку, звіт про виконання плану роботи відділу внутрішнього аудиту за 2009 рік 
затверджено Головою Спостережної Ради Банку 28.12.2009.     
    При проведенні аудиторських перевірок об’єктами аудиту були: 
банківські операції (види банківської діяльності), ефективність їх здійснення та оцінка ризиків, 
правила й процедури Банку, згідно з якими здійснюються банківські операції та їх дотримання,   
внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність, адекватність відображення у ній 
банківських операцій Банку,     
рівень комп’ютерізації, інформаційно - аналітичного забезпечення та інформаційної безпеки 
Банку, 
управління матеріальними та трудовими ресурсами Банку, 
стан організації бухгалтерського обліку, його відповідність меті, завданням діяльності Банку, 
стан систем організації внутрішнього контролю у Банку,  тощо.        
     Користуючись своїми правами, визначеними вимогами статті 45 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність», фахівці відділу внутрішнього аудиту ознайомлювались з необхідною 
документацією Банку, наглядали за діяльністю практичного кожного з підрозділів Банку та 
професійною діяльністю працівників таких підрозділів.     
      При здійсненні аудиту внутрішніми аудиторами отримувалась необхідна інформація про 
підрозділ ( підрозділи), що обрано об’єктом аудиту, а саме, інформація про організаційну 
структуру, завдання,  цілі, плани підрозділу, достатність персоналу, здатність  додержуватись 
правил, процедур Банку та належним чином зберігати активи Банку, перевірялось, наскільки 
діяльність перевіряємого підрозділу відповідає існуючим законодавчим та нормативним вимогам, 
здійснювалась перевірка отриманої інформації на суттєвість, надавалась оцінка ризику за 
операціями, що перевірялись.  
     Зазначалось про вжиті підрозділом заходи за результатами аудиту,  або інформація про 
недостатність таких заходів чи  недостатність внутрішнього контролю за проведенням банківських 
операцій.   
      За результатами проведених перевірок визначено необхідність посилення внутрішнього 
контролю за : 
 - своєчасністю та повнотою сплати позичальниками відсотків за користування кредитами, 
винагород, комісій, передбачених умовами кредитних договорів,  
-   якістю проведення ревізій готівкових коштів та інших ціностей у сховищі відділень та філії 
Банку, 
- якістю проведення ідентифікації клієнтів, своєчасним оновленням інформації з відповідним 
відображенням у анкетах клієнтів, 
-   порядком  ведення журналу обліку проембосованих пластикових карток у підзвіті,  
 -  оформленням кредитних справ позичальників у відповідності до вимог чинного законодавства 
України, внутрішніх положень Банку, 
- додержанням встановлених лімітів залишків готівки у кассах відділень Банку.       
       За результатами проведених аудиторських перевірок випадків перевищення повноважень 
посадовими особами Банку не встановлено.  
      За результатами проведеного аудиту складався аудиторський звіт у якому визначалась 
інформація про обсяги проведеної роботи, період перевірки, викладались встановлені порушення, 
недоліки, що характеризують проведення банківських операцій, що перевірялись,  зазначались 
причини, що сприяли встановленим недолікам, надавалась оцінка стану систем внутрішнього 



 31 
контролю та оцінка ризиків, притаманних операціям Банку, що підлягали перевірці, надавались 
відповідні висновки, рекомендації Спостережній Раді, Правлінню Банку, керівникам підрозділів, 
що перевірялись, щодо усунення встановлених порушень та причин їх виникнення, поліпшення 
діючої у Банку системи внутрішнього контролю. 
      За результатами проведених аудиторських перевірок ризики, притаманні банківським 
операціям, в основному, розцінено як помірні. 
Керівництво Банку адекватно та своєчасно реагувало на зауваження та рекомендації  аудиторів.  
       За результатами аудиту, відповідно до рекомендацій фахівців відділу внутрішнього аудиту, 
усунуто недоліки з питань ідентифікації клієнтів Банку, внесено необхідні зміни і доповнення у 
окремі внутрішні документи Банку з метою підтримання їх у актуальному стані,  стягнуто 
недоотримані своєчасно доходи з клієнтів Банку у сумі 12,9 тис.грн., вжито заходи щодо 
підвищення якості оформлення кредитних справ позичальників, справ з юридичного оформлення 
рахунків клієнтів, вжито заходи щодо підвищення якості складання матеріалів інвентаризації, 
тощо. 
      Після проведення кожної перевірки фахівцями відділу було встановлено подальший контроль 
щодо своєчасності, адекватності, ефективності вжитих заходів керівниками структурних 
підрозділів, що перевірялись по усуненню встановлених у ході перевірки зауважень, порушень, 
недоліків.      
     Постійно на протязі звітного року фахівцями відділу внутрішнього аудиту здійснювався процес 
збирання, аналізу та документування отриманої інформації, забезпечувалась схоронність та 
повернення одержаних від підрозділів Банку документів на паперових або електронних  носіях.     
     Протягом звітного року підтримувався зв’язок між внутрішніми та зовнішніми аудиторами, 
здійснювалась координація роботи у процесі підготовки аудиторського звіту (аудиторського 
висновку) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності Банку за 2008 рік. 
      Фахівці відділу брали участь у підготовці річного фінансового звіту Банку за 2008 рік, а саме,  
у відповідності до вимог чинного законодавства України  була підготовлена  інформація про 
роботу відділу внутрішнього аудиту, що включена до складу  річної фінансової звітності.    
     Активною була участь аудиторів щодо співпраці із зовнішніми аудиторами у період проведення 
діагностичного обстеження Банку та процесі підготовки матеріалів щодо відшкодування витрат на 
проведення зазначеного заходу.    
      Начальник відділу внутрішнього аудиту протягом звітного року приймав участь у засіданнях 
Правління Банку з питань, що стосуються аудиторської діяльності, фінансової звітності, 
організації внутрішнього контролю, інших питань діяльності Банку, а також  у засіданням 
профільних Комітетів Банку                ( тарифного Комітету, Комітету з питань управління  
активами та пасивами ) з правом дорадчого голосу, докладав про результати проведених перевірок 
членам Ревізійної комісії Банку. 
      Відповідно до вимог “Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках 
України”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 березня 
1998р. № 114 ( зі змінами та доповненнями) , відділом внутрішнього аудиту два рази на рік, у 
визначені  терміни надавались до управління Національного банку в Одеській області  звіти про 
роботу відділу внутрішнього аудиту за звітний період. 
     
 
           Голова Спостережної Ради                              І.Л.Теплиць 
         
           Начальник відділу  
           внутрішнього аудиту                                        З.І.Бондаренко  
 
 
 
 
„10”  лютого 2010 року 
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Примітка 1. Облікова політика. 
 

1.1. «Основна діяльність». 
 
   ПАТ «КБ «Інвестбанк» керується під час виконання своїх функцій вимогами 
таких законодавчих  актів  України та нормативно-правових актів Національного банку 
України: 
  -  Цивільним кодексом України, Господарським  кодексом України;  
  - Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську 
діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про 
оподаткування прибутку підприємств», «Про платіжні системи та переказ грошей в 
Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», 
«Про оплату праці», «Про податок з доходів фізичних осіб», "Про  Фонд  гарантування  
вкладів  фізичних   осіб" тощо;  
 - Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю»; 
 -  нормативно-правовими  актами Національного банку України. 
    
         До системи  Банку входять наступні підрозділи та структурні одиниці, які 
забезпечують його діяльність: 
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Протягом звітного року Банк здійснював комплексне обслуговування суб’єктів 
господарювання та фізичних осіб, проводив операції на міжбанківському ринку 
ресурсів, надавав кредити, залучав кредити та депозити,  здійснював операції  з 
платіжними картками,  цінними паперами та надавав  інші банківські послуги, 
проводячи політику зменшення рівня ризиковості операцій. 

 

1.2  Основи облікової політики та складання звітності. 
При складанні фінансової звітності Банк використовував загальноприйняті в 

міжнародній практиці принципи та стандарти бухгалтерського обліку та звітності, які 
ґрунтуються на основних вимогах  законів України "Про банки і банківську діяльність" та 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативно-правових актів 
Національного банку України та  основних принципах міжнародних стандартів та 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які викладені в Обліковій 
політиці Банку.  

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у Банку ґрунтуються на таких 
принципах: 

- повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках 
бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити 
всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Банку, яка може 
впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;  

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються 
у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх 
юридичною формою;  

- автономність - активи та зобов'язання Банку є відокремленими від активів і 
зобов'язань власників Банку або інших банків (підприємств), у зв'язку з цим 
особисте майно та зобов'язання власників не  відображаються у фінансовій 
звітності Банку. Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, 
використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у 
майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій 
і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, 
що втілюють у собі економічні вигоди;  

- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до 
яких активи та/або дохід не завищуються, а зобов'язання та/або витрати - не 
занижуються;  

- безперервність - оцінка активів Банку здійснюється, виходячи з припущення, що 
його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Банк 
плануватиме скорочення масштабів своєї діяльності, то це буде відображено у 
фінансових звітах;  

- нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового 
результату звітного періоду  порівнюються доходи звітного періоду з витратами, 
що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення 
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи - це 
збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді 
надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, 
результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, 
пов'язаного з внесками акціонерів. Витрати - це зменшення економічних вигод 
протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або 
виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є 
розподіленням між акціонерами.  

- послідовність та стабільність правил бухгалтерського обліку - постійне (із 
року в рік) застосування Банком обраної Облікової політики. Зміна методів обліку 
буде застосована лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та 
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національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що знайде 
додаткове обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;  

- історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно 
за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній 
валюті, за винятком немонетарних статей,  переоцінювались у разі зміни 
офіційного валютного курсу на звітну дату. Власний капітал - це залишкова 
частина в активах Банку після вирахування всіх зобов‘язань; 

Бухгалтерський облік Банку грунтується на міжнародних та національних 
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік Банку ведеться у національній валюті України. Одиниці  
виміру в якій подається фінансова звітність – тисяча гривень. Залишки за операціями, що 
здійснюються в іноземній валюті, відображаються у гривневому еквіваленті. 
 Статті звітності, щодо яких облікова політика не застосовувалася відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності  відсутні .  
 Необхідною умовою для визнання активів і зобов'язань в балансі є  їх оцінка.  

Оцінка - це процес визнання тієї суми коштів, за якою статті фінансової звітності 
мають визнаватися й обліковуватися у балансі  та звіті про фінансові результати. 

Активи і зобов'язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, 
щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому 
становищу Банку, на наступні звітні періоди. 

Своєчасна і об'єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов'язань (балансових і 
позабалансових) та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних 
управлінських рішень надають змогу здійснити заходи, спрямовані на поліпшення 
структури балансу, зменшення низьколіквидних і недоходних (неробочих активів), що, в 
свою чергу, сприяє зміцненню фінансового стану та стабільності Банку. 

Вимоги облікової політика Банку в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх 
переоцінки, створення спеціальних резервів на покриття можливих втрат реалізовувалися 
Банком  відповідно до чинного законодавства, нормативних документів Національного 
банку України, МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
внутрішніх правил і положень Банку. 

Цінні папери (крім цінних паперів у торговому портфелі), які придбані, первісно 
оцінюються та відображаються на балансі  Банку за справедливою вартістю, до якої 
додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.  

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою 
вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час 
первісного визнання таких цінних паперів.  

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно-
оформлених ринках, визначалась Банком за їх ринковою вартістю. 

Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у портфель на продаж 
або в портфель до погашення відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) на 
дату їх придбання.  

 Визнання (припинення визнання) цінних паперів за стандартними процедурами 
відображається в бухгалтерському обліку із застосуванням методу їх визнання 
(припинення визнання) на дату розрахунку.  

Усі цінні папери, крім цінних паперів, які обліковуються в торговому портфелі, 
переглядаються на зменшення корисності. Зменшення корисності визнається на кожну 
дату балансу, якщо є об'єктивні докази однієї або кількох подій, які мають вплив на 
очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами. 

За купонними цінними паперами окремо обліковуються накопичені проценти. 
Нарахування процентів здійснюється залежно від умов випуску цінних паперів, але не 
рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати 
його продажу або погашення. 



 36 

Надані (отримані) Банком кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) 
первісно оцінювалися і відображалися в бухгалтерському обліку за собівартістю (в сумі 
фактично наданих (отриманих) коштів, включаючи комісійні та інші витрати, що 
безпосередньо пов'язані з цими операціями) відповідно як актив та зобов'язання, які не 
підлягали взаємозаліку. 

На дату балансу кредити, вклади (депозити) оцінювалися за амортизованою 
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації 
дисконту (премії) та нарахування процентів. 

 Балансова вартість активів (наданих кредитів та розміщених депозитів), якщо 
перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування, то визнається зменшення їх 
корисності. Зменшення корисності в бухгалтерському обліку відображається шляхом 
формування спеціальних резервів за рахунок витрат Банку. 

Об'єкти основних засобів або нематеріальний актив (придбаний або створений) 
визнаються активами, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, 
пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.  

Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються за 
первісною вартістю. 

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. 

Інвестиційною нерухомістю визнається   земля чи будівля або частина будівлі, або 
земля і будівля, що перебувають у розпорядженні Банка з метою отримання орендних 
платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, а не для надання послуг або 
адміністративних цілей. 

Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку 
Банк здійснює або за первісною вартістю (собівартістю) з урахуванням накопиченої 
амортизації та втрат від зменшення корисності, або за справедливою вартістю, з 
визнанням прибутку або збитку у разі її зміни.  

Метод  оцінки інвестиційної нерухомості  визначається рішенням Правління Банку 
по кожному об’єкту такої нерухомості окремо, враховуючі очікувані економічні 
результати від операцій з інвестиційним активом. 

Банк класифікує необоротні активи як утримувані для продажу, якщо балансова 
вартість таких активів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного 
використання.  

Облік необоротних активів, які утримувані для продажу, здійснюється за первісною 
вартістю (собівартістю), з визнанням  зменшення корисності.  

Запаси матеріальних цінностей визнаються активом, якщо є імовірність того, що 
Банк отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, а їх 
вартість може бути достовірно визначена.  
 Запаси матеріальних цінностей в обліку Банку відображаються за первісною 
вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов'язкові платежі 
(окрім тих, що згодом відшкодовуються Банку) і не переоцінюються.  

Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються Банком як 
виданий кредит, на який поширюються вимоги щодо обліку кредитних, вкладних 
(депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики.  

В бухгалтерському обліку  наданий у фінансовий лізинг (оренду) об'єкт необоротних 
активів здійснюється у сумі мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої 
ліквідаційної вартості. 

Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої 
ліквідаційної вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди) та теперішньою його вартістю, 
що визначена за лізинговою (орендною) ставкою процента, є доходом Банку. 
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 Примітка 1.3 „Первісне визнання  фінансових інструментів” 
  
 Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи та фінансові  зобов’язання при 
первісному визнанні  оцінюються за їх справедливою вартістю  плюс (у випадках 
фінансового активу або фінансового зобов’язання не за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку  або збитку) витрати на операцію, які прямо 
відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 
 Під час первісного визнання  фінансового інструменту Банк присвоює йому 
відповідну категорію. Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових  активів 
відображаються на дату операції. До стандартних операцій   з купівлі-продажу  
відносяться  операції з купівлі або продажу фінансових активів, де передбачається 
передача активів у строки, які встановлені законодавством або прийняті на ринку. 
 Фінансові активи, що класифікуються як утримані до продажу, відносяться до 
категорії „фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку”. Фінансові активи класифікуються як утримані для продажу, якщо 
їх придбали з метою продати  негайно або в найближчий час.  
 Кредити  та дебіторська заборгованість -  це непохідні фінансові  активи з 
фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. 
Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу та 
не класифікуються як цінні папери, наявні для продажу. Такі активи відображаються за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 
 Справедлива вартість фінансових інструментів, що знаходяться  в активному обігу 
на організованих фінансових ринках на звітну дату, визначається за ринковими 
котируваннями або ціною дилерів, без вирахування витрат на здійснення операції. 
 Справедлива вартість всіх інших фінансових інструментів, що не мають активного 
обігу на ринку,  визначається з використанням відповідних методів оцінки, які включають  
використання чистої дисконтованої вартості, порівняння з ідентичними інструментами, 
стосовно яких існує інформація про ринкові ціни,  ціноутворення опціонів та інші 
відповідні методи оцінки.  
  
  
Примітка 1.4. « Торгові цінні папери». 
 У торговому портфелі Банку обліковуються:   
 а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що 
використовуються Банком для отримання прибутків у результаті короткотермінових 
коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;  
 б) будь-які інші цінні папери, що визначаються Банком на етапі первісного 
визнання як такі, щодо яких Банк має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної 
ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).  

Станом на звітну дату у торговому портфелі Банку обліковувались облігації 
внутрішньої державної позики (ОВДП) та акції українських емітентів, які включені до 
біржового реєстру ВАТ «ФБ «ПФТС». Цінні папери в торговому портфелі Банку первісно 
оцінювалися за справедливою вартістю. На кожну наступну після визнання дату балансу 
цінні папери у торговому портфелі оцінювалися за їх справедливою вартістю. 

Відповідно до внутрішніх положень Банку, витрати на операції з придбання цінних 
паперів визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних 
паперів.  

 Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно-
оформлених ринках та внесені до біржового реєстру, визначалась за їх ринковою 
вартістю. Ринковою вартістю цінних паперів, що внесені до біржового реєстру  вважалась 
котирувальна ціна покупця (ціна bid) за даними оприлюднених котирувань цінних паперів 
на ВАТ «ФБ «ПФТС» за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця 
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(надалі – котирування). Саме за цим методом визначалась справедлива вартість цінних 
паперів, що обліковуються у торговому портфелі Банку на звітну дату. 

 У разі відсутності котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного 
папера, який  внесено до біржового реєстру відповідно до внутрішніх положень Банку 
визначається за його останнім біржовим курсом, що визначений за результатами біржових 
торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих днів звітного місяця. 

Ринковою вартістю цінних паперів, що не внесені до біржового реєстру,  
вважається котирувальна ціна покупця (ціна bid) за даними оприлюднених котирувань 
нелістингових цінних паперів на фондових біржах (ПФТС, УМВБ, тощо) за станом на час 
закриття останнього біржового дня звітного місяця. 

У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість 
цінного папера, визначається за його останнім біржовим курсом, що визначений за 
результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 10 робочих днів звітного 
місяця.  

У разі, якщо отримання котирування ринкових цін на цінні папери за будь якої 
причини є недоступним, то Банк застосовує для визначення справедливої вартості такі 
методи:  

 Посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту.  
 Аналіз дисконтованих грошових потоків.  
 Метод незалежної експертної оцінки. 

Протягом звітного року та на звітну дату цінні папери, що не внесені до біржового 
реєстру або справедливу вартість яких визначити неможливо на балансі Банку не 
обліковувалися. 
 

Примітка 1.5. Кредити та заборгованість клієнтів.  
 
Банк здійснює кредитні операції відповідно до чинного законодавства України, 

нормативних актів НБУ, внутрішньобанківських положень про кредитування. 
Кредити і заборгованість клієнтів відображаються, починаючи з моменту видачі 

грошових коштів позичальникам. За наданими кредитами Банк щомісячно нараховує 
процентні доходи пропорційно сумі активу та терміну його використання. 

Облік кредитних операцій в іноземній валюті, нарахованих доходів за кредитними 
операціями в іноземній валюті, здійснюється в валюті кредиту аналогічно до порядку 
обліку кредитних операцій в національній валюті. 

Визнання кредитів і заборгованості клієнтів здійснюється за справедливою 
вартістю з урахуванням витрат на операцію.  

Оцінка - це процес визнання тієї суми коштів, за якою статті фінансової звітності 
мають визнаватися й обліковуватися у балансі  та звіті про фінансові результати. 

Справедлива вартість кредитів та заборгованості клієнтів може бути визначена 
виходячи з ринкових умов, які існували під час придбання або на дату видачі та поточних 
ринкових умов або поточних ринкових процентних ставок, які стягуються Банком або 
іншими учасниками фінансового ринку для подібних боргових інструментів (а саме, з 
аналогічним строком погашення, моделлю руху грошових коштів, валютою, кредитним 
ризиком, основою для забезпечення кредиту та розрахунку процентів). Якщо під час 
первісного визнання Банк визнає кредит за процентною ставкою вищою або нижчою за 
ринкову, в обліку він визнає прибуток або збиток на суму різниці між справедливою 
вартістю та вартістю в кореспонденції з рахунками премії (дисконту). 

Облікова політика Банку в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх 
переоцінки, створення спеціальних резервів на покриття можливих втрат реалізується  
Банком та його структурними підрозділами відповідно до чинного законодавства, 
нормативних документів Національного банку України, МСБО та національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, внутрішніх правил і положень Банку. 
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Кредити та заборгованість клієнтів оцінюються так, щоб створені під них резерви 
та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на 
майбутні звітні періоди. 

Оцінка (переоцінка) кредитів відображена в обліку відповідно до нормативних 
актів Національного банку України з питань ведення бухгалтерського обліку, а саме:  

 коригуванням відповідної статті балансу,  
 переоцінкою статей балансу в іноземній валюті, за виключенням немонетарних, за 

офіційним валютним курсом; 
 формуванням спеціальних резервів у національній та іноземній валютах. 

Кредити після первісного визнання Банк оцінює за амортизованою собівартістю з 
використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації 
дисконту (премії). Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату 
погашення кредиту. 

Ефективна ставка відсотка протягом звітного року Банком не застосовувалася  до 
короткострокових міжбанківських кредитів, кредитів «овердрафт»,  вкладів (депозитів) на 
вимогу, кредитних ліній (за якими не визначені потоки грошових коштів), до фінансових 
інструментів за якими відсутні комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, які є 
невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту за умови  відсутності 
нестандартних умов сплати (отриманні) відсотків у встановлені Банком строки. 

Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, у тому числі 
невикористані кредитні лінії, акредитиви та фінансові гарантії. Фінансові гарантії – це 
безвідкличні гарантії здійснити платежі у разі, якщо клієнт буде не в змозі  виконати свої 
зобов’язання перед третіми сторонами. Фінансові гарантії мають той самий ризик, що і 
кредити.  

Для покриття кредитного ризику, який виникає коли є імовірність неповернення 
кредиту, Банк щомісячно формує резерви за рахунок витрат. При формуванні резервів 
враховується платоспроможність позичальників, їх фінансовий стан, стан обслуговування 
позичальником боргу за наданим кредитом, рівень забезпеченості наданого кредиту, інші 
фактори. У залежності від стану активу та фінансового стану контрагента за відповідною 
операцією такий актив визнається як стандартний чи нестандартний (субстандартний, під 
контролем, сумнівний,  безнадійний) і під нього формується резерв для відшкодування 
можливих втрат.  
 
  
Інформація за приміткою 1.6. «Цінні папери у портфелі банку на продаж», річного 
звіту Банку за 2009 рік не надається, оскільки протягом звітного періоду у зазначеному 
портфелі не обліковувались цінні папери та у фінансовій звітності Банку на звітну дату 
були відсутні залишки за відповідними балансовими рахунками.   

 
Примітка 1.7. «Цінні папери у портфелі банку до погашення». 

 
До портфелю до погашення Банк протягом звітного року відносив боргові цінні 

папери, щодо яких була у наявності намір та змога Банку утримувати їх до строку 
погашення з метою отримання процентного доходу.  

Цінні папери, віднесені до портфелю до погашення первісно оцінювалися та 
відображалися в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додавалися  
витрати на операції з придбання таких цінних паперів. Витрати на операції з придбання 
боргових цінних паперів у портфель до погашення, у разі їх наявності, мали 
відображатися за рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання. 

На кожну наступну після первісного визнання дату балансу цінні папери, що 
утримувалися до погашення, обліковувалися за амортизованою собівартістю з 
використанням ефективної ставки відсотка (за наявності дисконту, премії).  
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Цінні папери що обліковуються в портфелі до погашення, на кожну дату балансу 
переглядаються на зменшення корисності, у разі якщо є об'єктивні докази однієї або 
кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними 
паперами.  

За станом на кінець дня 31.12.2009 та протягом звітного періоду на балансі Банку у 
портфелі до погашення обліковувалися депозитні сертифікати, емітовані Національним 
банком України, щодо яких здійснювалося нарахування відсотків та не визнавалося 
зменшення корисності. 

 
Примітка 1.8. Інвестиційна нерухомість 
 

 Інвестиційною нерухомістю визнається земля чи будівля або частина будівлі, або їх 
поєднання, утримувана Банком з метою збільшення вартості капіталу або отримання лізингових 
(орендних) платежів, чи для досягнення обох цілей. 

Визнання інвестиційної нерухомості та метод її оцінки (за первісною або за справедливою 
вартістю) визначається рішенням Правління Банку по кожному об’єкту такої нерухомості окремо, 
враховуючі очікувані економічні результати від операцій з інвестиційним активом.   

За станом  на  кінець дня  31.12.2008   на  балансі  Банку  обліковувалася частина будівлі (що 
перейшла у власність Банку як заставодержателя), яка була визнана інвестиційною нерухомістю 
на підставі Протоколу Правління АКБ „Інвестбанк” від 28 березня 2008 року з оцінкою за 
справедливою вартістю з подальшим визнанням змін справедливої вартості у прибутку/збитку 
Банку.  

У квітні 2009 року здійснено продаж вказаного об’єкту інвестиційної нерухомості.  
Операції з інвестиційною нерухомістю відображені у примітці 12 „Інвестиційна 

нерухомість”. 
 
Примітка 1.9. Основні засоби 
 
Основні засоби, що використовуються Банком, мають фізичну форму, вартість їх 

поступово зменшується у зв’язку з фізичним і моральним зносом.  
Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи Банку оцінюються та 

обліковуються за первісною вартістю. У первісну вартість основних засобів включаються всі 
витрати, пов’язані з придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх в експлуатацію. Основні 
засоби групи 1, яка переоцінювалась Банком, обліковуються за методом переоціненої 
(справедливої) вартості, з вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення 
корисності. 

 Основні засоби підлягають щомісячній амортизації. Нарахування амортизації 
здійснюється протягом строку корисного використання об’єкта з першого числа місяця, 
наступного за місяцем придбання основного засобу, та припиняється у місяці вибуття. 

Норми амортизації основних засобів встановлюються обліковою політикою Банку, яка 
переглядається та затверджується кожного звітного року. 

У 2009 році діяли такі строки корисного використання та норми і методи нарахування 
амортизації: 

 Будівлі       – 50 років, 2%, прямолінійний метод, 
 Споруди                   – 25 років, 4%, прямолінійний метод, 
 Лінії корпоративного зв’язку                – 5 років, 20%. прямолінійний метод, 
 Автомобілі      – 8 років, 12,5 %, метод прискореного  

                         зменшення залишкової вартості, 
 Комп’ютерне обладнання    – 5 років, 20%, прямолінійний метод, 
 Засоби зв’язку                  – 4 роки, 25%, прямолінійний метод, 
 Мобільні телефони    – 4 роки, 25 %, метод прискореного 
        зменшення залишкової вартості, 
 Офісне обладнання, меблі                     – 4-10 років, 10-25%.( у залежності від                    

підгрупи обладнання),прямолінійний  метод. 
Для малоцінних необоротних матеріальних активів амортизація нараховується 100% при 

введенні в експлуатацію. 
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У звітному році методи нарахування амортизації по основним засобам не змінювалися, 

терміни корисного використання основних засобів були переглянуті під час проведення щорічної 
інвентаризації та залишилися без змін.  В зв’язку з чим  Додаток 12  «Аналіз зміни методу 
амортизації основних засобів” не заповнюється. 

Об’єкти основних засобів у звітному періоді не дооцінювались та не уцінювались в 
зв’язку з тим, що їх залишкова вартість суттєво не відрізнялась від справедливої вартості, що 
підтверджено Протоколом засідання інвентаризаційної комісії від 20 листопада 2009 року 

 
Примітка 1.10. Нематеріальні активи 
 
Нематеріальні активи є засобами довгострокового користування, але фізично не існують. 

До них належать програмне забезпечення, ліцензії і таке інше. Придбані нематеріальні активи 
обліковуються за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання.  

Строк корисного використання нематеріальних активів Банком визначається самостійно 
та становить: 

- програмне забезпечення, ліцензії постійні -  4 роки, норма амортизації 25%, 
- тимчасові ліцензії – 13 місяців, норма амортизації 92%. 
Амортизація по нематеріальним активам нараховується на протязі строку використання 

за допомогою прямолінійного метода. Методи та норми амортизації, терміни корисного 
використання нематеріальних активів у звітному році не змінювались. В зв’язку з чим Додаток 13 
„Аналіз зміни методу амортизації нематеріальних активів” не заповнюється  

У звітному періоді Банком переоцінка вартості нематеріальних активів не проводилась. в 
зв’язку з тим, що їх залишкова вартість суттєво не відрізнялась від справедливої вартості, що 
підтверджено Протоколом засідання інвентаризаційної комісії від 20 листопада 2009 року. 

 
Примітка 1.11 Оперативний лізинг (оренда) 
Протягом звітного періоду Банк не надавав основні засобі у оперативний лізинг (оренду).    
 
Примітка 1.12 Фінансовий лізинг (оренда) 
Протягом звітного періоду Банк не отримував основні засоби у фінансовий лізинг і не 

надавав основні засобі у фінансовий лізинг. 
Основні засоби, надані у минулі роки у фінансовий лізинг, оцінювались у сумі 

мінімальних лізингових платежів і негарантованої ліквідаційної вартості.  
 
Примітка 1.13 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 

вибуття”  
За станом на кінець дня 31.12.2009 року на балансі Банку обліковувалося обладнання для 

контролю доступу у Банк, яке було у 2008 році визнано активом для продажу з оцінкою за 
первісною (балансовою) вартістю з подальшим визнанням зменшення корисності. 
 Протягом звітного періоду Банк визнав зменшення корисності вказаних активів 
(Інформація надана у примітці 17 „Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 
вибуття”). 
 Вказані активи планується продати протягом наступного року. 

 
Примітка 1.14. „Припинення діяльності” 
В звітному періоді припинення діяльності  не відбувалося. 
 
Примітка 1.15. Похідні фінансові інструменти 
Примітку  не заповнюється в зв’язку з відсутністю операцій з похідними фінансовими 

інструментами у звітному періоді. 
 
Примітка 1.16 Податок на прибуток 
Податок на прибуток Банку розраховується та сплачується згідно з Законом України 

“Про оподаткування прибутку підприємств”. Ставка податку діючим законодавством визначена у 
розмірі 25%, протягом звітного року не змінювалась. 
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Витрати з податку на прибуток відображаються у балансі Банку за результатами 

податкового обліку і відрізняються від результатів фінансового. У звітному році різниця між 
податковим та обліковим (фінансовим) прибутком Банку до оподаткування склала 561 тис. грн. 
(4 963тис.грн. – 5 524тис.грн.), що призвело до різниці між податковим та обліковим (фінансовим) 
податком на прибуток у сумі 140 тис.грн. Узгодження суми облікового прибутку та суми 
податкового прибутку розкрито у таблиці 32.2   примітки 32  «Витрати на податок на прибуток»  
річної фінансової звітності. 

Згідно вимог міжнародних стандартів (Положення стандарту бухгалтерського обліку № 
17 “Податок на прибуток”) та Інструкції “Про порядок відображення в бухгалтерському обліку 
банками України поточних та відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань”, 
затвердженою Постановою Правління Національного банку України  № 140 від 17 березня 2009 
року, на балансі Банку станом на кінець дня 31 грудня  2009 року відображено відстрочені 
податкові активи у сумі 78 тис. грн., та відстрочені податкові зобов’язання у сумі 1035 тис. грн. 
Розшифровку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань Банку 
надано у таблиці 32.3 примітки 32  «Витрати на податок на прибуток»  річної фінансової звітності. 

Податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов’язаних з невизнанням 
відстроченого податкового активу, у Банку немає. 

Тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані компанії, немає. 
Витрат на податок на прибуток від діяльності, що припинена, відсутні 
 
Примітка 1.17. «Власні акції, викуплені у акціонерів». 

 
Протягом звітного періоду операції щодо викупу Банком власних акцій у акціонерів не 

здійснювались. 
 

Примітка 1.18. «Доходи та витрати». 
 
Доходи і витрати визнавались Банком за такими умовами:  

  визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Банку;  
 фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно 

визначений.  
 Доходи і витрати, що виникали у результаті операцій, визначалися договором між її 

учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства 
України.  

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції 
Банку.  

Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.  
У результаті використання активів Банку іншими сторонами доходи визнаються у 

вигляді процентів, роялті та дивідендів.  
Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та 

розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними 
активами.  

Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання Банком економічної 
вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений дохід.  

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

Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохід (витрати) за останні 2 - 3 
дні місяця (наприклад, комісії за інкасаторські послуги, за послуги розрахунково-касового 
обслуговування тощо), то такий дохід (витрати) визнається наступного місяця.  

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

За дебіторською заборгованістю за іншими нарахованими та не отриманими 
доходами Банком формувався резерв.  

Банк визнавав процентний дохід за фінансовим активом, вартість якого 
зменшилася внаслідок зменшення його корисності, із використанням ефективної ставки 
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відсотка, що застосовувалася під час дисконтування майбутніх грошових потоків для 
оцінки збитку від зменшення корисності цього фінансового активу.  

Доходи визнавались в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості 
активів, які отримані або підлягали отриманню.  

У разі відстрочення платежу, унаслідок чого виникає різниця між справедливою 
вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають 
отриманню за надані послуги та інші активи, така різниця визнається доходом у вигляді 
процентів.  

Дохід не визнавався, якщо здійснювався обмін активами, які є подібними за 
призначенням та мають однакову справедливу вартість.  

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних 
періодів, то витрати визнавалися шляхом систематичного розподілу його вартості 
(наприклад, амортизація) між відповідними звітними періодами.  

 Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, 
відображалися у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.  

 Доходи (витрати) за одноразовими послугами можуть визнаватися без 
відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані 
(сплачені) у звітному періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).  

Доходи (витрати) за безперервними послугами  визнавалися щомісяця протягом 
усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображалися в 
бухгалтерському обліку за принципом нарахування.  

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнавалися після 
завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і 
відображалися в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) 
здійснювалося з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) 
послуги.  

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом 
надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором 
результату.  

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

Доходи і витрати, які визнані Банком, з метою відображення їх у фінансовій 
звітності слід розглядати як доходи і витрати, отримані в результаті операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності Банку.  

У результаті операційної діяльності в Банку виникають такі доходи і витрати:  
процентні доходи і витрати; комісійні доходи і витрати; прибутки (збитки) від 

торговельних операцій; дохід у вигляді дивідендів; витрати на формування спеціальних 
резервів Банку; доходи від повернення раніше списаних активів; інші операційні доходи і 
витрати; загальні адміністративні витрати; податок на прибуток.  

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

Дисконт або премія амортизуються  за методом ефективної ставки відсотка 
протягом періоду існування фінансового інструменту.  

 Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) - операційні доходи і витрати за 
наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або 
зобов'язання чи є фіксованою.  
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Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи 
обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:  

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

б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються 
доходами (витратами).  

в) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються 
як дохід (витрати) після завершення певної операції.  

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

Кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана Банком 
безнадійною щодо отримання визнаються доходами від повернення раніше списаних 
активів. 

Інші операційні доходи і витрати - доходи і витрати від операцій, що не пов'язані з 
інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені 
групи операційних доходів і витрат, зокрема:  доходи (витрати) від оперативного лізингу 
(оренди); витрати за послуги аудиту; витрати на інкасацію; неустойки (штрафи, пені), що 
отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше.  

 Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням 
діяльності банку. До них належать витрати на утримання персоналу; амортизація 
необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і 
нематеріальних активів, інші експлуатаційні витрати; витрати за професійні послуги; 
витрати на зв'язок; сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на 
прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління Банком.  

Податок на прибуток - операційні витрати Банку, пов'язані із сплатою податку 
відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів.  

 За результатами інвестиційної діяльності Банк визнає доходи (витрати) від 
реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо.  

 За результатами операцій, пов'язаних із фінансовою діяльністю, Банк визнає: 
доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;  доходи (витрати) за 
субординованим боргом; доходи, які виникають у результаті випуску інструментів 
власного капіталу тощо.  

 Визнані Банком доходи і витрати групуються за їх характером за відповідними 
статтями у фінансовій звітності "Звіт про фінансові результати" (Додаток 5).  

 Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процентних доходів і витрат 
за класами із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.  

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється 
одночасно з нарахуванням процентів.  

Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів 
з урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються 
всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід'ємною частиною 
доходу (витрат) фінансового інструменту.  

У разі непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, 
передбачений угодою, наступного робочого дня несплачена сума обліковується на 
відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів. 

 Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за 
обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а 
також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між 
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Банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України, у тому числі 
нормативно-правових актів Національного банку України.  
         
 

Примітка 1.19. „Іноземна валюта.” 
 

Під час здійснення операцій з іноземною валютою використовувались фактичні курси валют 
з послідуючим приведенням обліку відповідно до діючих курсів, встановлених Національним 
банком України на дату виконання операцій. Різниці між фактичними курсами валют та 
встановленими Національним банком України відносилися на балансовий рахунок 6204 (результат 
від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами).  

Курси гривні щодо іноземної валюти, за якими відображались доходи та витрати у іноземній 
валюті у Звіті про фінансові результати складали: 

 
- 100 доларів США - 798,5000 грн. 
- 100 англ. фунтів  стерлінгів - 1266,4705  грн. 
- 10 російських рублів - 2,6402 грн. 
- 100 євро - 1144,8893 грн. 
- 100 канадських доларів - 761,2802 грн. 
- 100 швейцарських франків - 769,5183 грн. 
 

За цими же курсами відображені активи та пасиви в іноземній валюті у Звіті “Баланс” 
(Додаток 3). 

Результат переоцінки активів та зобов'язань  відображено у додатку 5 „Звіт про фінансові 
результати” та в статтях „Результат від торгівлі іноземною валютою”  та „Результат від переоцінки 
іноземної валюти „ 

З метою управління валютними ризиками проводиться щоденний контроль та аналіз лімітів 
довгої відкритої валютної позиції Банку (Л13-1) та короткої відкритої валютної позиції Банку 
(Л13-2) і курсів іноземних валют на міжнародних і внутрішньому ринку. За наслідками аналізу 
Банком вживаються заходи до мінімізації ризиків шляхом зменшення/збільшення позиції в тій або 
іншій валюті. 
 
 
 Примітка 1.20. "Взаємозалік статей активів і зобов'язань"  
 
Взаємозалік активів і зобов'язань балансу, Банк   у звітному періоді не  здійснював.  
  
 
 Примітка 1.21.Звітність за сегментами 
 

Звітні сегменти  поділяються на: сегмент діяльності  та географічний сегмент, які 
формуються у бухгалтерському обліку Банка на підставі  його організаційної структури. 

Інформація стосовно географічних сегментів  не надається в зв’язку з відсутністю у Банка 
компоненту бізнесу, який можна відокремити і який надає послуги у визначеному економічному 
середовищі (а саме у відповідних країнах). 

Сегмент діяльності - це компонент бізнесу Банку, який можна відокремити і який надає 
визначені послуги. Йому притаманні ризики та прибутковість, що різняться від інших сегментів 
діяльності. 

Формування звітних сегментів здійснюється на підставі виділених сегментів діяльності (по 
наданим банківським послугам  корпоративним клієнтам, фізичним особам та інші, по яких  
надано дані у примітці 36) . 

При ціноутворенні розміру тарифів на послуги (операції) Банк керується такими 
принципами:  

- забезпечення прибутковості послуг (операцій);     
- забезпечення конкурентного рівня тарифів. 

При формуванні тарифу Банк використовує один з наступних методів ціноутворення: 
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1. Витратні методи ціноутворення: метод, що виходить з розрахунку повних витрат, що були 

понесені при наданні даної послуги – як прямі, так і непрямі; метод, що виходить з 
розрахунку виключно прямих витрат на надання послуги. 

2. Ринкові методи ціноутворення: визначення цін з орієнтацією на ціннісну значимість товару,  
яку відчуває споживач. При визначенні ціни даним методом до уваги беруться не витрати, 
пов’язані з наданням послуг, а її сприйняття клієнтом. Водночас, такий тариф порівнюється з 
аналогічним тарифом конкурентів.   

3. Визначення цін з орієнтацією на конкуренцію. Даний метод використовується у випадку 
неможливості чітко визначити власні витрати на надання певної послуги. Використовуючи 
цей метод Банк орієнтується на ціни, які діють на ринку.  

4. Визначення цін з орієнтацією на знаходження рівноваги між витратами та станом ринку. При 
даному способі визначення ціни, Банк визначає мету, якої він хоче досягти, надаючи 
конкретну послугу, потім оцінивши свої можливості, він визначає можливий обсяг продаж та  
витрат, пов’язаних з наданням даного об’єму послуг. В основу цього методу покладена 
комбінація витратних та ринкових методів ціноутворення. Цей метод є пріоритетним при 
встановленні тарифу. 

5. Статистичні методи. При визначенні ціни використовуються методи статистики та економіко-
математичного моделювання (кореляційно-регресійний аналіз, теорія ігор тощо). 
Використовуються  математичні залежності між ринковими факторами та долі впливу 
кожного з них на ціну. 

6. Метод експертних оцінок. За неможливості адекватного визначення собівартості та 
встановлення тарифу, спеціалістами Банку пропонується встановлення тарифу виходячи з 
власного досвіду, оцінки конкурентів, бізнес-процесу надання послуги та прогнозу щодо 
потенційної поведінки клієнтів . 

Доходами звітного сегмента визначається частина доходів Банку в наданні банківських 
послуг клієнтам та які безпосередньо можуть біти віднесені до звітного сегмента.  

Витратами звітного сегмента визначається частина витрат Банку, що пов’язана із основною  
діяльністю  сегмента та можуть бути віднесені до звітного сегмента. 

Доходи та витрати, які не можуть бути розподілені на окремі звітні сегменти, включаються 
до нерозподілених статей. 

До складу витрат звітних сегментів не включаються: адміністративні витрати, які пов’язані з 
діяльністю Банку в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента; витрати з податку на 
прибуток. Адміністративні витрати, інші операційні витрати  наводяться в сумі, яка безпосередньо 
стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на окремий звітний сегмент  
пропорційно доходу від здійснення банківських послуг клієнтам. 

Перерахування порівняльної інформації не відбувалося в зв’язку з високими затратами на її 
збір. 
  
 Примітка 1.22. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок” 
 
 Відповідно до МСБО 8 „Облікові політики, зміни в облікових  оцінках та помилки” зміни в 
обліковій політиці, що викликані змінами стандартів та тлумачень, враховані Банком 
ретроспективно із здійсненням відповідного коригування порівняльної інформації. 
           Зміни в обліковій політиці Банку – це коригування балансової вартості активу, яке є 
результатом оцінки теперішнього стану активів та пов’язаних з ними очікуваних майбутніх вигод. 
Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та відповідно, не є 
виправленням помилок. Зміна в обліковій політиці  відбувалася ретроспективно щодо операцій  
інших подій та умов таким чином, начебто  ця політика застосувалася завжди.  

На протязі 2009 року Банк  відкоригував балансову вартість кредитних  операцій на суму 
різниці між балансовою вартістю (на дату коригування) та сумою очікуваних майбутніх грошових 
потоків за кредитами, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка  на  вхідне 
сальдо затвердженого нерозподіленого прибутку на початок 2009 року, що становило  суму 101 
тис.грн. ( Дивись  «Звіт про власний капітал» рядок 17, 17.1 Стаття, «Коригування Зміна облікової 
політики» ).  
 Зміни в обліковій політиці Банку, які призвели б до  виправлення суттєвих помилок, 
повторного надання зіставленої  фінансової звітності, її повторного оприлюднення, у звітному 
періоді не відбувалися.     
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Примітка 2  Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність  

Сьогодні українська економіка дуже гостро відчуває наслідки світової фінансової 
кризи, яка розпочалась ще у жовтні 2008 року. Досі економічному середовищу України 
притаманні значні обсяги падіння ВВП,  високі темпи росту інфляції та рівня безробіття, 
нестабільність банківської ліквідності тощо.  Перед багатьма організаціями гостро стоїть 
питання банкрутства. Зокрема в деяких банках була запроваджена не тільки тимчасова 
адміністрація, а й мораторій на задоволення вимог позичальників. Таким чином довіра 
населення, як основного джерела фінансових ресурсів, була підірвана. Почалось 
ажіотажне вилучення гривневих вкладів населення та їх обмін на іноземну валюту. Про те 
Банк продовжував розвивати свою діяльність та зміцнювати. Беручи до уваги 
вищевикладене,  Банк почав зменшувати терміни кредитування та проводити більш 
виважену процентну політику за кредитами та депозитами клієнтів, а також посилив 
вимоги до кредитоспроможності позичальників,  виду та об'єму забезпечення,  та інше. 

Наявні обсяги активно-пасивних операцій, зважені підходи у витрачанні коштів, 
дозволили  Банку у звітному періоді, досягти позитивного фінансового результату. 
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Примітка 3. «Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що 
забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти». 
.          У своїй роботі Банк використовував нормативно-правові акти Національного банку 
України, які  містять  вимоги Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
 В зв’язку з набуттям чинності  з 01 січня  2009 року   Інструкції 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 грудня 2007 року № 481, Банк у 2009 році 
здійснював бухгалтерський облік кредитних та вкладних (депозитних) операцій 
відповідно до вимог Міжнародного стандарту  бухгалтерського обліку 39 „Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка”. 
 До часу внесення відповідних змін до Положення про порядок формування та 
використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 
банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 
06.07.2000 року № 279  та із застосуванням МСБО 39, суми сформованих резервів у  2009 
році відображено в бухгалтерському обліку за рахунками визначеними  Національним 
банком України. 
 Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності не внесли суттєвих змін 
у фінансові звіти. В зв’язку з чим, таблиця 4.7.1. «Вплив переходу на міжнародні 
стандарти фінансової звітності» не заповнюється. 
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти  

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  
        
1  Готівкові кошти  8474 5880 

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

2215 3411 

3  Кошти обов'язкових резервів банку в 
Національному банку України   1993 0 

4  Кореспондентські рахунки та 
депозити "овернайт" у банках:  5961 2975 

4.1  України  1564 1285 
4.2  Інших країн  4397 1690 

5  Депозити в інших банках зі строком 
погашення до трьох місяців  0 0 

6  

Договори купівлі і зворотного 
продажу ("зворотний репо") з 
іншими банками зі строком 
погашення до трьох місяців  

0 0 

7  Усього грошових коштів та їх 
еквівалентів  18643 12266 

 
Протягом звітного періоду Банк не мав суми грошових еквівалентів, що фактично 

були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо, та суми цінних 
паперів, які Банк може продати чи перезакласти.  

Грошові кошти та їх еквіваленти є грошима в касі та на поточних рахунках Банку, а 
також еквіваленти грошових коштів, що є короткостроковими, високоліквідними 
вкладеннями, легко оборотні в наперед відому суму грошових коштів, і змінами їх 
вартості, що піддаються незначному ризику.  

Кошти на кореспондентських рахунках в інших країнах за станом на кінець дня 
31.12.2009  становлять 4397 тис. грн. (у гривневому еквіваленті)  за врахуванням 
сформованого резерву у сумі 12  тис. грн. (у гривневому еквіваленті). 

 Всі короткострокові міжбанківські  розміщення, за винятком розміщень 
«овернайт», та інформація стосовно короткострокових депозитів зі строком погашення 
більше ніж три місяці показані у складі коштів в інших банках в примітці 7 „Кошти в 
інших банках” (таблиця 7.1). 

Загальний обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в звітному періоді збільшився 
на 6 377 тис. грн. грн. або на 52 % у порівнянні з попереднім роком. Збільшення відбулося 
за причини збільшення готівкових коштів та  грошових коштів на кореспондентських 
рахунках в інших банках. Депозити терміном більш ніж 3 місяці станом за станом на 
кінець дня  31.12.2009 складають 36 000 тис. грн.  
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Примітка 5. Торгові цінні папери  

Таблиця 5.1. Торгові цінні папери  

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 
1 Боргові цінні папери:  5336 0 

1.1. Державні облігації   5336 0 
1.2. Облігації місцевих позик  0 0 
1.3. Облігації підприємств  0 0 
1.4. Векселя  0 0 

2 Акції підприємств  88 180 
3 Усього торгових цінних 

паперів  
5424 180 

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за звітний 
рік,(тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  Державні 
облігації  

Облігації 
місцевих 
позик  

Облігації 
підприємств  

Вексел
я  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Поточна ціна боргових 

цінних паперів (за 
справедливою 
вартістю):  

5336 0 0 0 5336 

1.1  Державні установи та 
підприємства  5336 0 0 0 5336 

1.2  Органи місцевого 
самоврядування  0 0 0 0 0 

1.3  Великі підприємства  0 0 0 0 0 
1.4  Середні підприємства  0 0 0 0 0 
1.5  Малі підприємства  0 0 0 0 0 
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточної ціни боргових цінних паперів за наявності рейтингів 
таких паперів:  
1.1  З рейтингом ААА  0 0 0 0 0 
1.2  З рейтингом від АА- до 

АА+  0 0 0 0 0 

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

1.4  З рейтингом нижче А-  0 0 0 0 0 
1.5  Ті, що не мають 

рейтингу  0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3  Усього боргових 
цінних паперів за 
поточною ціною  

5336 0 0 0 5336 

4  Не погашені у 
визначений емітентом 0 0 0 0 0 
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строк боргові цінні 
папери (за 
справедливою 
вартістю):  

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

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

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

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

0 0 0 0 0 

4.5  Із затримкою платежу 
більше ніж 366 (367) 
днів  

0 0 0 0 0 

5  Усього боргових 
цінних паперів  5336 0 0 0 5336 

 

 

Таблиця 5.3. «Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за попередній 
рік» не складається, оскільки у торговому портфелі Банку протягом попереднього року не 
обліковувались боргові цінні папери.   
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Примітка 6. Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням результату переоцінки у фінансових результатах (таблиці: 6.1. «Інші цінні 
папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах»,  6.2. «Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах, за звітний рік»,  6.3 «Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах, за попередній рік») не складається, оскільки у власності Банку протягом 
звітного (попереднього) років та на відповідні звітні дати не було зазначених цінних 
паперів.  
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Примітка 7. Кошти в інших банках  

Таблиця 7.1. Кошти в інших банках  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  
        
1  Депозити в інших банках:  36000 29100 

1.1  Короткострокові депозити зі строком 
погашення більше ніж три місяці  36000 29100 

1.2  Довгострокові депозити  0 0 

2  
Договори купівлі і зворотного продажу 
("зворотний репо") з іншими банками зі 
строком погашення більше ніж три місяці  

0 0 

3  Кредити, надані іншим банкам:  22591 21908 
3.1  Короткострокові  22591 21908 
3.2  Довгострокові  0 0 

4  Резерв під знецінення коштів в інших 
банках  (3919) (17) 

5  Усього коштів у банках за мінусом 
резервів  54672 50991 

 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний рік  

Рядок  Найменування статті  Депозити  

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу  

Кредити  Усього  

1  2  3  4  5  6  
       

1  Поточні і незнецінені:  36000 0 13396 49396 
1.1  У 20 найбільших банках  0 0 13396 13396 
1.2  В інших банках України    36000 0  0   36000   
1.3  У великих банках країн ОЕСР  0 0 0 0 
1.4  В інших банках країн ОЕСР  0 0 0 0 
1.5  В інших банках  0 0 0 0 

2  
Кошти в банках, умови яких 
були переглянуті у звітному 
році2  

0 0 0 0 

3  Усього кредитів поточних і 
незнецінених  36000 0 13396 49396 
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4  Знецінені кошти, які оцінені на 
індивідуальній основі:  0 0 9195 9195 

4.1  Із затримкою платежу до 31 
днів  0 0 0 0 

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

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

4.4  Із затримкою платежу від 184 
до 365 (366) днів  0 0 9195 9195 

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

5  Інші кошти в інших банках  0 0 0 0 

6 Резерв під знецінення коштів в 
інших банках 0 0 (3919) (3919) 

7 Усього коштів в інших банках 
за мінусом резервів 36000 0 18672 54672 

Основною метою здійснення операцій по розміщенню коштів в інших банках є 
отримання прибутку. Банк є активним оператором ринку міжбанківських ресурсів та 
виступає в ньому як у якості кредитора так і у якості  позичальника. У звітному  періоді 
Банк співпрацював на ринку міжбанківських ресурсів, як правило, з банками, які входять 
до 20 найбільших банків України. 

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік  

Рядок  Найменування статті  Депозити  

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу  

Кредити  Усього  

1  2  3  4  5  6  
       

1  Поточні і незнецінені:  29100 0 21908 51008 
1.1  У 20 найбільших банках  0 0 0 0 
1.2  В інших банках України    29100 0  21908   51008   
1.3  У великих банках країн ОЕСР  0 0 0 0 
1.4  В інших банках країн ОЕСР  0 0 0 0 
1.5  В інших банках  0 0 0 0 

2  
Кошти в банках, умови яких 
були переглянуті у звітному 
році2  

0 0 0 0 

3  Усього кредитів поточних і 
незнецінених  29100 0 21908 51008 

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

4.1  Із затримкою платежу до 31 0 0 0 0 
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днів  

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

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

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

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

5  Інші кошти в інших банках  0 0 0 0 

6 Резерв під знецінення коштів в 
інших банках 0 0 (17) (17) 

7 Усього коштів в інших банках 
за мінусом резервів 29100 0 21891 50991 

 

 

Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках  

Звітний рік  Попередній рік  

Рядок  Рух резервів  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 1 січня  (17) 0 (13) 0 

2  
(Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом року3  

(3884) 0 (4) 0 

3  Списання безнадійної 
заборгованості  0 0 0 0 

4  Переведення до активів групи 
вибуття  0 0 0 0 

5  Вибуття дочірніх компаній  0 0 0 0 
6 Курсові різниці за резервами (18) 0 0 0 

7 Резерв під знецінення за станом 
на кінець дня 31 грудня  (3919) 0 (17) 0 
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Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів  

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3 4 

1  
Кредити, що надані органам 
державної влади та місцевого 
самоврядування  0 0 

2  Кредити юридичним особам  163 158 175 945 

3  Кредити, що надані за операціями 
репо  0 0 

4  Кредити фізичним особам - 
підприємцям  3 122 3 318 

5  Іпотечні кредити фізичних осіб  1 759 1 464 
6  Споживчі кредити фізичним особам  48 005 49 041 
7  Інші кредити фізичним особам  698 1 090 
8  Резерв під знецінення кредитів  (14 087) (13 454) 
9 Усього кредитів за мінусом резервів  202 655 217 404 

 
 
 Протягом звітного періоду Банком не здійснювались кредитні операції, в яких цінні 
папери є об’єктом операцій репо. 
 За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року загальна сума кредитів та 
заборгованості клієнтів складає 202 655 тис.грн.(за мінусом резервів) або 65,7% від 
активів Банку, проти 217 404 тис. грн. або 72,1% за станом на кінець дня 31 грудня 2008 
року, що свідчить про зменшення кредитного портфелю та послаблення кредитування. В 
структурі кредитного портфеля за звітний період кредити надані юридичним особам 
складають 75,3% проти 76,2% у попередньому звітному періоді, кредити надані фізичним 
особам – підприємцям –1,4% залишились на рівні попереднього звітного періоду, кредити 
фізичним особам – 23,3% проти 22,3%. Значна частина кредитів та заборгованості клієнтів 
у звітному періоді припадає на юридичні особи і становить 163 158 тис.грн. Резерв під 
знецінення кредитів у звітному періоді збільшено на 633 тис.грн. у порівнянні із 
попереднім звітним періодом. 
 

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний рік  

Рядок  Рух резервів  

Кредити, що 
надані органам 

державної влади 
та місцевого 

самоврядування  

Кредити 
юридичним 

особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 
підпри- 
ємцям  

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам  

Інші 
кредити 

фізичним 
особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 
Залишок за 
станом на 1 
січня  

0 (5766) 0 (1650) (842) (4857) (339) (13454) 

2 (Збільшення)/ 
зменшення 0 (388) 0 (658) (236) 50 152 (1080) 
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резерву під 
знецінення 
протягом року  

3 

Списання 
безнадійної 
заборгованості 
за рахунок 
резерву  

0 0 0 692 0 65 0 757 

4 
Переведення до 
активів групи 
вибуття  

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Вибуття 
дочірніх 
компаній  

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Курсові різниці 
за резервами 0 (108) 0 (28) (36) (132) (6) (310) 

7 

Залишок за 
станом на 
кінець дня 31 
грудня  

0 (6262) 0 (1644) (1114) (4874) (193) (14087) 

 
 Протягом звітного періоду погашення контрагентами раніше списаної за рахунок 
спеціального резерву безнадійної заборгованості не відбувалось.  
 В звітному періоді відбулося списання безнадійної заборгованості за рахунок 
спеціального резерву фізичної-особи підприємця  -692 тис. грн. (з яких заборгованість за 
кредитом -550 тис.грн. та заборгованість за відсотками -142 тис. грн.) та фізичної особи - 
65 тис. грн.(з яких заборгованість за кредитом -55 тис.грн. та заборгованість за відсотками 
-10 тис. грн.). 
 Банк  на кожну звітну дату балансу на індивідуальній основі здійснює аналіз 
об’єктивних доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу (наданих  
кредитів, розміщених депозитів). Зменшення корисності визнається Банком, якщо є 
об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу внаслідок однієї або 
кількох подій, що відбулися після первісного визнання які впливають на величину чи 
строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від фінансового активу. Резерв 
для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку є спеціальним 
резервом, необхідність формування якого обумовлена кредитними ризиками, що 
притаманні банківській діяльності. З метою розрахунку резерву під кредитні ризики Банк 
здійснює класифікацію кредитного портфелю за кожною кредитною операцією залежно 
від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної 
заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. Загальна 
заборгованість за кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для 
кредитора. За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія 
кожної  операції: ”стандартна”, „під контролем”, „субстандартна”, „сумнівна”, 
„безнадійна”.  
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Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній рік  

Рядок
  Рух резервів  

Кредити, що 
надані органам 

державної 
влади та 

місцевого 
самоврядування

  

Кредити 
юридични
м особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операціям

и репо  

Кредити 
фізични
м особам 

- 
підпри- 
ємцям  

Іпотечні 
кредити 
фізични
х осіб  

Споживч
і кредити 
фізичним 
особам  

Інші 
кредити 
фізични

м 
особам  

Усього
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  
Залишок за 
станом на 1 
січня  

0 (3760) 0 (1123) 0 (982) (212) (6077) 

2  

(Збільшення)/ 
зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом 
року  

0 (2006) 0 (527) (842) (3877) (127) (7379) 

3  

Списання 
безнадійної 
заборгованост
і за рахунок 
резерву  

0 0 0 0 0 2 0 2 

4  

Переведення 
до активів 
групи 
вибуття  

0 0 0 0 0 0 0 0 

5  
Вибуття 
дочірніх 
компаній  

0 0 0 0 0 0 0 0 

6  

Залишок за 
станом на 
кінець дня 31 
грудня  

0 (5766) 0 (1650) (842) (4857) (339) (13454) 

 

Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності  

У таблиці зазначаються дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів, які 
розподіляються за видами економічної діяльності.  

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

1  2  3  4  5  6  

1  Державне управління та діяльність 
громадських організацій  0 0% 0 0% 

2  
Кредити, які надані центральним 
та місцевим органам державного 
управління  

0 0% 0 0% 

3  Виробництво  34 434 16% 35 735 16% 
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4  Нерухомість  13 667 6% 6 051 3% 
5  Торгівля  62 673 30% 55 888 24% 
6  Сільське господарство  39 841 19% 47 510 21% 

7  Кредити, що надані фізичним 
особам  48 886 23% 48 955 21% 

8  Інші  13 170 6% 34 079 15% 
9  Усього:  212 671 100% 228 218 100% 

 
 
 За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року в структурі кредитного портфеля 
галузева концентрація відповідає встановленим Банком вимогам, а саме не перевищує 
30% від загальної суми кредитного портфеля.  
 У порівнянні з попереднім роком при зменшенні загального розміру кредитного 
портфеля кредити надані суб’єктам господарської діяльності видом економічної 
діяльності яких є торгівля збільшились на 6%, галузева концентрація кредитів видом 
економічної діяльності яких є сільське господарство зменшилась на 2%, кредити надані 
суб’єктам господарської діяльності видом економічної діяльності яких є виробництво 
залишилося на рівні попереднього року, кредити надані суб’єктам господарської 
діяльності видом економічної діяльності яких є нерухомість збільшились на 3 %, кредити 
фізичним особам збільшилися на 2%. Зменшення на 9% відбулося за іншими кредитами, 
більшу частку яких складають кредити надані суб’єктам господарської діяльності видом 
економічної діяльності яких є діяльність у сфері інформатизації. 
 
 
 
Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за звітний рік  

Рядо
к  

Найменування 
статті  

Кредити, що 
надані 

органам 
державної 
влади та 

місцевого 
самоврядуван

ня 

Кредити 
юридични
м особам 

Кредити, 
що надані 

за 
операціям

и репо 

Кредити 
фізичним 
особам - 

підприємця
м 

Іпотечн
і 

кредити 
фізични
х осіб 

Спожив
чі 

кредити 
фізични

м 
особам 

Інші 
кредит

и 
фізичн

им 
особам 

Усього 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Незабезпечені 
кредити  0 899 - 418 - 2 951 - 4 268 

2  Кредити, що 
забезпечені:  0 162 259 - 2 704 1 759 45 054 698 212 474 

2.1  
Гарантіями і 
поручительств
ами  

0 
4 394 - 206 - 520 - 5 120 

2.2  Заставою, у 
тому числі:  0 157 865 - 2 498 1 759 44 534 698 207 354 

2.2.1 

Нерухоме 
майно 
житлового 
призначення 

0 

8 170 - - - 5 181 - 13 351 

2.2.2 Інше нерухоме 
майно 0 70 796 - - 1 759 36 308 - 108 863 

2.2.3 Цінні папери 0 - - - - - - - 
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2.2.4. Грошові 
депозити 0 4 317 - - - 103 - 4 420 

2.2.5. Інше майно 0 74 582 - 2 498 - 2 942 698 80 720 

3 

Усього 
кредитів та 
заборгованості 
клієнтів 

0 

163 158 - 3 122 1 759 48 005 698 216 742 
 
З метою мінімізації кредитного ризику Банк надає кредити більшою часткою під ліквідне 
забезпечення, приділяючи особливої уваги  нерухомому майну.  Так, частка 
незабезпечених кредитів у кредитному портфелі Банка зменшилася на 2 386 тис.грн. в 
порівнянні із попереднім звітним періодом. 
За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року в структурі кредитного портфеля забезпечені 
кредити складають 98,0% кредитів, з них 95,6% – заставою і 2,4% – поручительствами.  
Структура за забезпеченими кредитами має наступний вигляд: 

- застава нерухомого майна складає 122 214 тис.грн. або 57,5%; 
- застава іншого майна  складає 80 720 тис.грн. або 38,0%;  
- застава грошових депозитів складає 4 420 тис.грн. або 2,1%; 
- застава гарантіями і поручительствами складає 5 120 тис.грн. або 2,4%. 

У порівнянні з попереднім звітним періодом питома вага забезпечених кредитів в 
структурі кредитного портфелю не зазнала значних змін, при цьому відбулося зменшення 
питомої ваги кредитів, забезпечених грошовими депозитами на 3,6%, разом з тим зросла 
питома вага кредитів, забезпечених гарантіями та поручительствами зросла на 2,1%, 
забезпечених нерухомим майном на 0,7%, забезпечених іншим майном на 0,8%.  
 
 
 
Таблиця 8.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів за попередній рік. 
 

Рядо
к  

Найменування 
статті  

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 

місцевого 
самовряду

вання  

Кредити 
юридични
м особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операція
ми репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 

підприємця
м  

Іпотечн
і 

кредити 
фізични
х осіб  

Спожив
чі 

кредити 
фізични

м 
особам  

Інші 
кредити 
фізични

м 
особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Незабезпечені 
кредити  0 3 216 0 166 0 3 272 0 6 654 

2  Кредити, що 
забезпечені:  0 172 729 0 3 152 1 464 45 769 1 090 224 204 

2.1  
Гарантіями і 
поручительства
ми  

0 176 0 0 0 492 0 668 

2.2  Заставою, у 
тому числі:  0 172 553 0 3 152 1 464 45 277 1 090 223 536 

2.2.1 
Нерухоме майно 
житлового 
призначення 

0 9 023 0 0 0 6 868 0 15 891 

2.2.2 Інше нерухоме 
майно 0 74 512 0 0 1 464 35 394 0 111 370 
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2.2.3 Цінні папери 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4. Грошові 
депозити 0 12 051 0 446 0 413 0 12 910 

2.2.5. Інше майно 0 76 967 0 2 706 0 2 602 1 090 83 365 

3 
Усього кредитів 
та заборго-
ваності клієнтів 

0 175 945 0 3 318 1 464 49 041 1 090 230 858 

 
 

Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний рік  

Рядок  Найменування 
статті  

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 

місцевого 
самоврядув

ання  

Кредити 
юридични
м особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 
підпри- 
ємцям  

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:  0 48 379 0 417 0 2 455 222 51 473 

1.1  

Великі 
позичальники з 
кредитною 
історією 
більше 2 років  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  Нові великі 
позичальники  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  
Кредити 
середнім 
компаніям  х 35 304 х х х х х 35 304 

1.4  Кредити малим 
компаніям  х 13 075 х 417 х х х 13 492 

1.5 Інші кредити 0 0 0 0 0 2 455 222 2 677 

2  

Кредити, 
умови яких 
протягом року 
були 
переглянуті  0 9 963 0 0 0 1 290 0 11 253 

3  

Усього 
кредитів 
поточних та 
незнецінених:  0 58 342 0 417 0 3 745 222 62 726 

4  
Прострочені, 
але 
незнецінені:  0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

4.3  Із затримкою 0 0 0 0 0 0 0 0 



 62 

платежу від 93 
до 183 днів  

4.4  

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

4.5  

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

5  

Знецінені 
кредити, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі:  0 2 196 - 925 1 512         528    153 5 314 

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

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

5.3  
Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  0 0 0 0 0          88    0 88 

5.4  

Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  0 0 0 0 1 512          0      0 1 512 

5.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 366 
(367) днів  0 2 196 0 925 0 440 153 3 714 

6  Інші кредити  0 100 819 0 1 086 0 42 391 335 144 631 

7  
Резерв під 
знецінення за 
кредитами  0 (6 098) 0 (951) (868) (4 931) (13) (12 861) 

8  Усього 
кредитів  0 155 259 0 1 477 644 41 733 697 199 810 

 

До рядка 6 «Інші кредити» віднесено кредити, що класифіковані як нестандартні, окрім 
знецінених кредитів, оцінених на індивідуальній основі. 

Аналіз кредитної якості кредитів за звітний рік показує, що в звітному році, у порівнянні з 
попереднім, кількість знецінених кредитів у кредитному портфелі Банка збільшилась більше 
ніж у 2 рази та складає 5 314 тис.грн., але їх розмір до загального кредитного портфелю є 
незначним – 2,7%. Дещо більшим, у порівнянні з попереднім роком, є кількість кредитів умови 
яких протягом року були переглянуті, це обумовлено загальним погіршенням економічної 
ситуації в країні. Даний показник склав 11 253 тис.грн. Як і в попередньому році, переважна 
більшість кредитів надана юридичним особам – 155 259 тис.грн., питома вага яких складає 
77,7% кредитного портфелю Банка. 

Аналіз кредитної якості кредитів за звітний рік вказує, що в звітному році якість 
кредитного портфелю залишається на досить високому рівні. 
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Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за попередній рік  

Рядок  Найменування 
статті  

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 

місцевого 
самоврядув

ання  

Кредити 
юридични
м особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 
підпри- 
ємцям  

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:  0 53088 0 165 0 18044 465 71762 

1.1  

Великі 
позичальники 
з кредитною 
історією 
більше 2 років  0 29401 0 0 0 0 0 29401 

1.2  Нові великі 
позичальники  0 7137 0 0 0 7478 0 14615 

1.3  
Кредити 
середнім 
компаніям  х 0 0 х х х х 0 

1.4  
Кредити 
малим 
компаніям  х 16550 0 х х х х 16550 

1.5 Інші кредити 0 х 0 165 0 10566 465 11196 

2  

Кредити, 
умови яких 
протягом року 
були 
переглянуті  0 2618 0 0 0 2384 0 5002 

3  

Усього 
кредитів 
поточних та 
незнецінених:  0 55706 0 165 0 20428 465 76764 

4  
Прострочені, 
але 
незнецінені:  0 0 0 0 0 8 0 8 

4.1  
Із затримкою 
платежу до 31 
днів  0 0 0 0 0 8 0 8 

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

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

4.4  

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

4.5  

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

5  Знецінені 0 246 0 1527 0 294 286 2353 
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кредити, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі:  

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

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

5.3  
Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  0 246 0 0 0 0 0 246 

5.4  

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

5.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 366 
(367) днів  0 0 0 1527 0 294 286 2107 

6  Інші кредити  0 119360 0 1579 1464 27502 302 150207 

7  
Резерв під 
знецінення за 
кредитами  0 (5744) 0 (1596) (842) (4770) (303) (13255) 

8  Усього 
кредитів  0 169568 0 1675 622 43462 750 216077 

 

 
 
 

Таблиця 8.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими 
кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 
звітний рік  

Рядок  Найменування 
статті  

Кредити, що 
надані 

органам 
державної 
влади та 

місцевого 
самоврядува

ння  

Кредити 
юридичним 

особам  

Кредити, 
що 

надані за 
операція
ми репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 
підпри- 
ємцям  

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 
незнеціненими 
кредитами:  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1  
Нерухоме майно 
житлового 
призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  Інше нерухоме 
майно  0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3  Цінні папери  0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4  Грошові депозити  0 0 0 0 0 0 0 0 
1.5  Інше майно  0 0 0 0 0 0 0 0 

2  

Справедлива 
вартість 
забезпечення за 
знеціненими 
кредитами, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі  0 2 887 0 540 2 135 2 031 300 7 893 

2.1  
Нерухоме майно 
житлового 
призначення  0 0 0 0 0 918 0 918 

2.2  Інше нерухоме 
майно  0 1 345 0 0 2 135 548 0 4 028 

2.3  Цінні папери  0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4  Грошові депозити  0 0 0 0 0 0 0 0 
2.5  Інше майно  0 1 542 0 540 0 565 300 2 947 

 
 

Банк дотримується єдиного виваженого підходу, щодо визначення справедливої вартості 
забезпечення. Сутність його полягає в тому, що Банк визначає справедливу вартість забезпечення 
виходячи з його ринкової ціни, на момент передачі його в заставу, з урахуванням суб’єктивних 
факторів та припущень, щодо можливої ціни реалізації забезпечення у майбутньому, здійснених 
незалежним сертифікованим оцінювачем. 
 
 
 
 

Таблиця 8.10. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими 
кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 
попередній рік  

Рядок  Найменування 
статті  

Кредити, що 
надані 

органам 
державної 
влади та 

місцевого 
самоврядува

ння  

Кредити 
юридичним 

особам  

Кредити, 
що 

надані за 
операція
ми репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 
підпри- 
ємцям  

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 незнеціненими 
кредитами:  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1  
Нерухоме майно 
житлового 
призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  Інше нерухоме 
майно  0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3  Цінні папери  0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4  Грошові депозити  0 0 0 0 0 0 0 0 
1.5  Інше майно  0 0 0 0 0 0 0 0 

2  

Справедлива 
вартість 
забезпечення за 
знеціненими 
кредитами, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі  0 540 0 1505 0 142 300 2487 

2.1  
Нерухоме майно 
житлового 
призначення  0 40 0 0 0 0 0 40 

2.2  Інше нерухоме 
майно  0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3  Цінні папери  0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4  Грошові депозити  0 0 0 0 0 0 0 0 
2.5  Інше майно  0 500 0 1505 0 142 300 2447 

 
 

Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж (таблиці 9.1 «Цінні папери у 
портфелі банку на продаж»,  9.2 «Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі 
банку на продаж за звітний рік»,  9.2 «Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у 
портфелі банку на продаж за попередній рік», 9.3. «Зміни в портфелі цінних паперів банку на 
продаж», 9.4. «Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж») не складається 
оскільки протягом звітного та попереднього років цінні папери у портфелі Банку на продаж не 
обліковувались. 
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Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення  

Таблиця 10.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік Попередній рік 
1  2    
        
1  Державні облігації  0 0 

2 Депозитні сертифікати Національного 
банку України 

3000 0 

3  Облігації місцевих позик  0 0 
4  Облігації підприємств  0 0 
5  Векселя  0 0 

6  Резерв під знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення  

0 0 

7  Усього за мінусом резервів  3000 0 

У зв’язку із  наявністю на балансі Банку залишків за рахунками 1440 А "Боргові 
цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі Банку до погашення" та 
відсутністю у формі таблицях 10.1. «Цінні папери в портфелі банку до погашення», 10.5. 
«Справедлива вартість цінних паперів у портфелі банку до погашення» та 10.6. «Аналіз 
кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний рік» 
виду цінних паперів, які були у наявності у портфелі Банку до погашення, до складу  
таблиць 10.1 та 10.5 Банком було включено рядок 2, а до таблиці 10.6. стовпчик 2 
«Депозитні сертифікати Національного банку України».  

Депозитні сертифікати Національного банку України відповідно до «Положення 
про регулювання Національним банком України ліквідності банків України», 
затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 
року № 259 є борговими цінними паперами, при придбанні яких  Банк мав намір 
утримання їх до погашення, що стало підставою для віднесення зазначених цінних паперів 
до портфелю до погашення. 

 

 Таблиця 10.2. Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення  

Рядок  Рух цінних паперів  Примітки  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  5  
1  Балансова вартість на 1 січня      0     0 
2  Надходження     65 000   0 
3  Погашення     (62 000)   0 
4  Нараховані процентні доходи     267   0 
5  Проценти отримані     (267)   0 
6  Придбання через злиття компаній     0   0 
7  Вибуття     0   0 
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8  Переведення до активів групи вибуття       0   0 
9  Курсові різниці       0   0 

10  Балансова вартість на кінець дня 31 
грудня   3 000 0 

 
 
 
 
 
Таблиця 10.3. «Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення за звітний рік», таблиця 10.4 «Аналіз зміни резерву під знецінення цінних 
паперів у портфелі банку до погашення за попередній рік» не складаються, оскільки 
Банком не формувалися резерви за цінними паперами, що обліковувалися у портфелі 
Банку до погашення. 

 

Таблиця 10.5. Справедлива вартість цінних паперів у портфелі банку до погашення  

Звітний рік  Попередній рік  

Рядок  Найменування статті  справедлива 
вартість  

балансова 
вартість за 

мінусом 
резервів  

справедлива 
вартість  

балансова 
вартість за 

мінусом 
резервів  

1  2  3  4  5  6  
1  Державні облігації     0 0    0  0   

2 
Депозитні сертифікати 
Національного банку 
України 

3000 3000 0 0 

3  Облігації місцевих позик  0   0   0   0   
4  Облігації підприємств           0  0   0   0   
5  Векселя  0 0   0  0   

6  
Усього цінних паперів у 
портфелі банку до 
погашення  

3000 3000 0 0 

 

Таблиця 10.6. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 
погашення за звітний рік. 

Рядо
к  

Найменування 
статті  

Державні 
облігації  

Депозитні 
сертифікати 
Національно

го банку 
України 

Облігації 
місцевих 

позик  

Облігації 
підприємств

  
Векселя  Усього  

1  2  3  4 5  6  7  8  
1 Боргові цінні 0 3000 0 0 0 3000 
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папери за поточною 
ціною та 

незнецінені: 

1.1 Державні установи 
та підприємства 0 3000 0 0 0 3000 

1.2 Органи місцевого 
самоврядування 0 0 0 0 0 0 

1.3 Великі 
підприємства 0 0 0 0 0 0 

1.4 Середні 
підприємства 0 0 0 0 0 0 

1.5 Малі підприємства 0 0 0 0 0 0 
Або альтернативне розкриття інформації щодо боргових цінних паперів за поточною ціною та незнецінених 
за наявності рейтингів цих паперів: 
1.1 З рейтингом ААА 0 0 0 0 0 0 

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

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

1.4 З рейтингом нижче 
А- 0 0 0 0 0 0 

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

2 

Боргові цінні 
папери, умови 

погашення яких 
були переглянуті у 

звітному році 

0 0 0 0 0 0 

3 

Усього боргових 
цінних паперів за 

поточною ціною та 
незнецінених 

0 3000 0 0 0 3000 

4 

Не погашені у 
визначений 

емітентом строк, 
але незнецінені 

боргові цінні 
папери: 

0 0 0 0 0 0 

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

4.2 
Із затримкою 

платежу від 32 до 
92 днів 

0 0 0 0 0 0 

4.3 
Із затримкою 

платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 0 

4.4 
Із затримкою 

платежу від 184 до 
365 (366) днів 

0 0 0 0 0 0 

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

5 

Боргові цінні 
папери, які 
знецінені на 

індивідуальній 
основі: 

0 0 0 0 0 0 

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

5.2 
Із затримкою 

платежу від 32 до 
92 днів 

0 0 0 0 0 0 

5.3 
Із затримкою 

платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 0 

5.4 
Із затримкою 

платежу від 184 до 
365 (366) днів 

0 0 0 0 0 0 

5.5 
Із затримкою 

платежу більше ніж 
366 (367) днів 

0 0 0 0 0 0 

6 Інші боргові цінні 
папери 0 0 0 0 0 0 

7 

Резерв під 
знецінення цінних 
паперів у портфелі 

банку до погашення 

0 0 0 0 0 0 

8 

Усього боргових 
цінних паперів у 

портфелі банку до 
погашення за 

мінусом резервів 

0 3000 0 0 0 3000 

 
 
 
 
Таблиця 10.7. «Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 
погашення за попередній рік») не складається, оскільки протягом попереднього року цінні 
папери у портфелі банку до погашення  не обліковувались. 
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Примітка 12. Інвестиційна нерухомість  

Таблиця 12.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом:  

а) справедливої вартості:  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 
рік  

1  2  3  4  

1  Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 
початок року  853 0 

2  Надходження  0 1 575 
3  Капітальні інвестиції на реконструкцію   0 0 
4  Надходження шляхом об'єднання компаній  0 0 
5  Переведення до активів групи вибуття  0 0 
6  Вибуття  (97) 0 

7  Переведення до категорії будівель, що займані 
власником  0 0 

8  Вплив перерахунку у валюту подання звітності  0 0 

9  Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої 
вартості  (756) (722) 

10  Інше  0 0 

11  Справедлива вартість інвестиційної нерухомості за 
станом на кінець дня 31 грудня  0 853 

 
 У складі інвестиційної нерухомості не обліковувались частки нерухомості, 
утримувані за угодою про операційну оренду. 
 Справедлива вартість інвестиційної нерухомості базувалася на оцінці незалежного 
оцінювача ПП „Дельта-Консалтінг”, що має відповідну професійну кваліфікацію і значний 
досвід оцінки аналогічних об’єктів на території України. 
 Для визначення та підтвердження справедливої вартості інвестиційної нерухомості 
незалежним оцінювачем були застосовані затратний, порівняльний та дохідний методи. 
Оцінивши ступені можливих погрішностей при розрахунках вказаними методами 
оцінювачем зроблено висновок про прийняття за справедливу вартість об’єкту значення, 
що розраховане за порівняльним методом. Збиток від переоцінки справедливої вартості  за 
попередній рік у Звіті про фінансові результати (Додаток 5) враховано ретроспективно   до 
статті  «Адміністративні та інші операційні витрати». 

 
 

 

 

 

 



 72 

Примітка 14. «Основні засоби та нематеріальні активи». 

Ря
до

к 
 

Найменуван
ня статті  

Зе
ме

ль
ні

 д
іл

ян
ки

  Будівл
і, 

споруд
и та 

переда
вальні 
пристр

ої  

Маши
ни та 

обладн
ання  

Транс
портні 
засоби

  

Інстру
менти, 
прила

ди, 
інвент

ар 
(меблі

)  

Інші 
основ

ні 
засоб

и  

Інші 
необо
ротні 
матер
іальні 
актив

и  

Незаве
ршені 
капіта
льні 

вкладе
ння в 

основн
і 

засоби 
та 

немате
ріальні 
активи

  

Немат
еріаль

ні 
актив

и  

Гу
дв

іл
  

Усього  

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

1  

Балансова 
вартість на 
початок 
попередньог
о року: на 
01.01.2008 

0 13123 1895 318 405 0 0 0 496 0 16237 

1.1  
Первісна 
(переоцінен
а) вартість  

0 15018 3333 504 795 0 253 0 1048  0 20951 

1.2  

Знос на 
початок 
попередньог
о року  

0 (1895) (1438) (186) (390) 0 (253) 0 (552)  0 (4714) 

2  

Придбання, 
пов'язане з 
об'єднанням 
компаній  

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3  Надходженн
я  0 905 1075 148 188 0 71 1545 197  0 4129 

4  

Поліпшення 
основних 
засобів та 
вдосконален
ня 
нематеріаль
них активів  

0 1331 25 0 0 0 0 0 10 0 1366 

5  Передаванн
я  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  

Переведення 
до активів 
групи 
вибуття  

0 (1575) (83) 0 0 0 0 0 0 0 (1658) 

7  Вибуття, у 
тому числі:  0 0 (1) (11) 0 0 0 (1536) 0 0 (1548) 

7.1 
Вибуття 
первісної 
вартості 

0 0 (120) (59) (8) 0 (15) (1536) (26) 0 (1764) 

7.2 Вибуття 
зносу 0 0 119 48 8 0 15 0 26 0 216 

8  Амортизаці
йні 0 (428) (753) (107) (105) 0 (71) 0 (241) 0 (1705) 
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відрахуванн
я  

9  

Відображен
ня 
величини 
втрат від 
зменшення 
корисності, 
визначених 
у 
фінансових 
результатах  

0 (696) 0 0 0 0 0 0 0 0 (696) 

10  

Відновлення 
корисності 
через 
фінансові 
результати  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11  Переоцінка  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.1  
Переоцінка 
первісної 
вартості  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.2  Переоцінка 
зносу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12  

Вплив 
перерахунку 
у валюту 
подання 
звітності  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  Інше, у тому 
числі  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13,1 
Зміни 
балансової 
вартості 

0 (267) (1) 0 0 0 0 0 0 0 (268) 

13,2 
Зміни 
нарахованог
о зносу 

0 267 1 0 0 0 0 0 0 0 268 

14  

Балансова 
вартість на 
кінець 
попередньог
о року (на 
початок 
звітного 
року): на 
01.01.2009 

0 12660 2158 348 488 0 0 9 462 0 16125 

14,1 
Первісна 
(переоцінен
а) вартість  

0 14716 4229 593 975 0 309 9 1229 0 22060 

14.2  

Знос на 
кінець 
попередньог
о року (на 
початок 
звітного 
року)  

0 (2056) (2071) (245) (487) 0 (309) 0 (767) 0 (5935) 
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15  

Придбання, 
пов'язане з 
об'єднанням 
компаній  

0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16  Надходженн
я  0 4 457 87 90 0 54 111 162 0 965 

17  

Поліпшення 
основних 
засобів та 
вдосконален
ня 
нематеріаль
них активів  

0 282 18 3 9 0 0 0 14 0 326 

18  Передаванн
я  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19  

Переведенн
я до активів 
групи 
вибуття  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20  Вибуття, у 
тому числі: 0 (7) (21) 0 (3) 0 0 (120) 0 0 (151) 

20.1 
Вибуття 
первісної 
вартості 

0 (9) (837) (60) (11) 0 (12) (120) (232) 0 (1281) 

20.2 Вибуття 
зносу 0 2 816 60 8 0 12 0 232 0 1130 

21  

Амортизаці
йні 
відрахуванн
я  

0 (625) (851) (94) (124) 0 (54) 0 (235) 0 (1983) 

22  

Відображен
ня 
величини 
втрат від 
зменшення 
корисності 
через 
фінансові 
результати  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23  

Відновлення 
корисності 
через 
фінансові 
результати  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24  Переоцінка  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.1  
Переоцінка 
первісної 
вартості  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.2  Переоцінка 
зносу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25  

Вплив 
перерахунку 
у валюту 
подання 
звітності  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Інше, у тому 
числі *: 0  (33) 33   0 0 0 0 0 0 0 0 

26,1 Зміни 0 (41) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
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балансової 
вартості 

26,2 
Зміни 
нарахованог
о зносу 

0 8 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 

27  

Балансова 
вартість на 
кінець 
звітного 
року на 
01.01.2009 

0 12281 1794 344 460 0 0 0 403 0 15282 

27.1  
Первісна 
(переоцінен
а) вартість  

0 14952 3908 623 1063 0 351 0 1173 0 22070 

27.2  

Знос на 
кінець 
звітного 
року  

0 (2671) (2114) (279) (603) 0 (351) 0 (770) 0 (6788) 

*Відобрадення змін в статтях за відповідними категоріями основних засобів. 
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Примітка 15. Інші фінансові активи  

Таблиця 15.1. Інші фінансові активи  

Рядок  Найменування статті  Примітка  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  5  
           

1  Дебіторська заборгованість за 
торговими операціями     1 0 

2  Заборгованість за фінансовим 
лізингом (орендою)     1 845 2 383 

3  
Дебіторська заборгованість за 
операціями з кредитовими та 
дебетовими картками  

   143 205 

4  Розрахунки за конверсійними 
операціями     0 0 

5  

Переоцінка фінансових 
інструментів, що 
обліковуються за 
позабалансовими рахунками  

   0 0 

6  
Похідні фінансові активи, що 
призначені для обліку 
хеджування  

   0 0 

7  Грошові кошти з обмеженим 
правом користування     399 385 

8  Інші     283 0 
9  Резерв під знецінення     (81) (61) 

10  Усього інших фінансових 
активів за мінусом резервів     2 590 2 912 

              В статті  „Грошові кошти з обмеженим правом користування„  відображено суму 
грошового покриття (еквівалент 50 тис. доларів США), розміщеного у  банку – 
кореспонденту  для забезпечення операцій з використанням платіжних карток 
міжнародної системи Europay та   відповідно до умов  договору  Дані кошті обліковуються 
на балансі Банку на рахунку 1502 „Кошти банків у розрахунках”. До статті « Інші» 
включено: інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку - 216 тис.грн.; 
нестачі та інші нарахування на працівників банку - 42 тис.грн.; інша дебіторська 
заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами - 6 тис.грн., 
нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування - 14 тис.грн., інші нараховані 
доходи - 2 тис.грн.; прострочені інші нараховані доходи - 3 тис.грн.. 
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Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний 
рік  

Рядок  Рух резервів  

Дебіторська 
заборгова-

ність за 
торговими 

операціями  

Фінансов
ий лізинг 
(оренда)  

Дебіторська 
заборгова-

ність за 
операціями з 

кредито-
вими та 

дебетовими 
картками  

Конвер-
сійні 

операції  

Грошові 
кошти з 
обме-
женим 
правом 

користув
ання  

Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  
Залишок за 
станом на 1 
січня  

0 (57) 0 0 (2) 0 (59) 

2  

(Збільшення)/ 
зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом 
року  

0 11 0 0 (2) (31) (22) 

3  
Списання 
безнадійної 
заборгованост
і  

0 0 0 0 0 0 0 

4  
Переведення 
до активів 
групи 
вибуття  

0 0 0 0 0 0 0 

5  
Вибуття 
дочірніх 
компаній  

0 0 0 0 0 0 0 

6 Залишок за 
станом на 
кінець дня 31 
грудня  

0 (46) 0 0 (4) (31) (81) 

 
 В зв’язку із своєчасним погашенням  лізингових платежів за договорами 
фінансового лізингу (оренди) відбулося  зменшення суми сформованих резервів. 

 Збільшення суми сформованого резерву за грошовими коштами з обмеженим 
правом користування, якими є  грошове покриття (еквівалент 50 тис. доларів США) 
відбулося із-за збільшення офіційного курсу  долару США по відношенню до гривні.  
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Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 
попередній  рік  

Рядок
  Рух резервів  

Дебіторська 
заборгованість 
за торговими 
операціями  

Фінансов
ий лізинг 
(оренда)  

Дебіторська 
заборгованіс

ть за 
операціями з 
кредитовими 

та 
дебетовими 
картками  

Конверсі
йні 

операції  

Грошові 
кошти з 
обмежен

им 
правом 

користув
ання  

Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  
Залишок за 
станом на 1 
січня  

0 (68) 0 0 (2) 0 (70) 

2  

(Збільшення)/ 
зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом 
року7  

0 11 0 0 (2) 0 9 

3  

Списання 
безнадійної 
заборгованості
  

0 0 0 0 0 0 0 

4  
Переведення 
до активів 
групи вибуття  

0 0 0 0 0 0 0 

5  
Вибуття 
дочірніх 
компаній  

0 0 0 0 0 0 0 

6 Залишок за 
станом на 
кінець дня 31 
грудня  

0 (57) 0 0 (4) 0 (61) 

 

Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 
звітний рік  

Рядо
к  

Найменуванн
я статті  

Дебіторська 
заборгованіс

ть за 
торговими 

операціями  

Фінансови
й лізинг 
(оренда)  

Дебіторська 
заборгованіс

ть за 
операціями з 
кредитовими 

та 
дебетовими 
картками  

Конверсій
ні 

операції  

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користуванн
я  

Інші
  

Усьог
о  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  

Поточна 
заборгова-
ність та 
незнецінена:  

1 1845 143 0 399 283 2671 
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1.1  

Великі 
клієнти з 
кредитною 
історією 
більше 2 
років  

0 0 0 0 399 0 399 

1.2  Нові великі 
клієнти  0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Середні 
компанії  0 0 0 0 0 0 0 

1.4  Малі 
компанії  1 1845 0 0 0 283 2129 

2  

Дебіторська 
заборгованіст
ь, умови якої 
протягом 
року були 
переглянуті  

0 0 0 0 0 0 0 

3  

Усього 
поточної 
дебіторської 
заборгова-
ності та 
незнеціненої:
  

1 1845 143 0 399 283 2671 

4  
Прострочена, 
але 
незнецінена:  

0 0 0 0 0 0 0 

4.1  
Із затримкою 
платежу до 
31 днів  

0 0 0 0 0 0 0 

4.2  
Із затримкою 
платежу від 
32 до 92 днів  

0 0 0 0 0 0 0 

4.3  

Із затримкою 
платежу від 
93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

4.4  

Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 0 0 

4.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 
366 (367) 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5  

Заборгованіс
ть знецінена 
на 
індивідуальні
й основі:  

0 0 0 0 0 0 0 

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

5.2  
Із затримкою 
платежу від 
32 до 92 днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5.3  

Із затримкою 
платежу від 
93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5.4  

Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 
366 (367) 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

6  

Інша 
дебіторська 
заборгованіст
ь  

0 0 0 0 0 0 0 

7  Резерв під 
знецінення  0 (46) 0 0 (4) (31) (81) 

8  

Усього іншої 
фінансової 
дебіторської 
заборгованос
ті  

1 1799 143 0 395 252 2590 

 
Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за звітний рік 

показує, що у звітному році у порівнянні з попереднім відбулося зменшення величини 
фінансового лізингу (оренди) на 538 тис. грн до розміру 1 845 тис. грн. Зменшення даного 
показника відбулося за рахунок погашення заборгованості по фінансовому лізингу 
(оренди) клієнтами. В звітному періоді у порівнянні з попереднім відбулося збільшення 
розміру грошових коштів з обмеженим правом користування на 14 тис.грн до розміру 399 
тис. грн, збільшення відбулося за рахунок збільшення курсу гривні відносно долара США.  
         Залишки  коштів „Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та 
дебетовими картками”,  які обліковуються на  балансовому рахунку 2924    „Транзитний 
рахунок за міжбанківськими  операціями з пластиковими картками”   повертаються в 
порядку  взаєморозрахунків за міжнародними трансакціями  по факту обробки  інформації 
банками партнерами в строки встановлені   системою  MasterCard. 
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Таблиця 15.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 
попередній рік  

Рядок
  

Найменуван-
ня статті  

Дебіторська 
заборгова-

ність за 
торговими 

операціями  

Фінансов
ий лізинг 
(оренда)  

Дебіторська 
заборгованіс

ть за 
операціями з 
кредитовими 

та 
дебетовими 
картками  

Конверсій
ні 

операції  

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користуван
ня  

Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  

Поточна 
заборгованіс
ть та 
незнецінена:  

0 2383 205 0 385 0 2973 

1.1  

Великі 
клієнти з 
кредитною 
історією 
більше 2 
років  

0 0 0 0 385 0 385 

1.2  Нові великі 
клієнти  0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Середні 
компанії  0 0 0 0 0 0 0 

1.4  Малі 
компанії  0 2383 0 0 0 0 2383 

2  

Дебіторська 
заборгованіс
ть, умови 
якої 
протягом 
року були 
переглянуті  

0 0 0 0 0 0 0 

3  

Усього 
поточної 
дебіторської 
заборгованос
ті та 
незнеціненої:
  

0 2383 205 0 385 0 2973 

4  
Прострочена, 
але 
незнецінена:  

0 0 0 0 0 0 0 

4.1  
Із затримкою 
платежу до 
31 днів  

0 0 0 0 0 0 0 

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

4.3  

Із затримкою 
платежу від 
93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

4.4  

Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 0 0 

4.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 
366 (367) 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5  

Заборгованіс
ть знецінена 
на 
індивідуальні
й основі:  

0 0 0 0 0 0 0 

5.1  
Із затримкою 
платежу до 
31 днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5.2  
Із затримкою 
платежу від 
32 до 92 днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5.3  

Із затримкою 
платежу від 
93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5.4  

Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 0 0 

5.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 
366 (367) 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 

6  

Інша 
дебіторська 
заборгованіс
ть  

0 0 0 0 0 0 0 

7  Резерв під 
знецінення  0 (57) 0 0 (4) 0 (61) 

8  

Усього іншої 
фінансової 
дебіторської 
заборгованос
ті  

0 2326 205 0 381 0 2912 
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Таблиця 15.6. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом 
(орендою) та їх теперішньої вартості за звітний рік.  

Рядок  Найменування статті  Менше ніж 
1 рік  

Від 1 до 5 
років  

Більше 
ніж 5 
років  

Усього  

1  2  3  4  5  6  

1  

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

112 1 733 0 1 845 

2  Майбутній фінансовий дохід  (2) (10) 0 (12) 

3  Резерв під заборгованість за 
фінансовим лізингом  (3) (43) 0 (46) 

4  
Теперішня вартість 
мінімальних лізингових 
платежів  

107 1 680 0 1 787 

 
Таблиця 15.7. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом 
(орендою) та їх теперішньої вартості за попередній рік.  

Рядок  Найменування статті  Менше ніж 
1 рік  

Від 1 до 5 
років  

Більше ніж 
5 років  Усього  

1  2  3  4  5  6  

1  

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

 120   375  1 888  2 383  

2  Майбутній фінансовий дохід  (3)  (7)   (12)   (22)  

3  Резерв під заборгованість за 
фінансовим лізингом   0   (9)   (47)   (56)  

4  
Теперішня вартість 
мінімальних лізингових 
платежів  

117 359 1829 2305 
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Примітка 16. Інші активи  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  5  

1  Дебіторська заборгованість з 
придбання активів  

 8 4 

2  Передоплата за послуги   420 292 

3  Дорогоцінні метали   0 0 

4  
Майно, що перейшло у 
власність банку як 
заставодержателя  

 5 139 0 

5  Інше   143 347 

6  Резерв   (7) (14) 

7  Усього інших активів за 
мінусом резервів  

 5 703 629 

   
 

 На даний час Банком вирішуються питання реалізації майна, що перейшло у 
власність Банку як заставодержателя або надання  його у фінансовий лізинг з метою 
повернення грошових коштів. 
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Примітка 17. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття  

Таблиця 17.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 
рік  

1 2 3 4 

Активи груп вибуття, утримувані для продажу:  
1  Грошові кошти та їх еквіваленти  0 0 
2  Торгові цінні папери  0 0 

3  
Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах  

0 0 

4  Кошти в інших банках  0 0 
5  Кредити та заборгованість клієнтів  0 0 
6  Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 0 
7  Цінні папери в портфелі банку до погашення  0 0 
8  Інвестиції в асоційовані компанії  0 0 
9  Інвестиційна нерухомість  0 0 

10  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 
на прибуток  0 0 

11  Відстрочений податковий актив  0 0 
12  Гудвіл  0 0 
13  Основні засоби та нематеріальні активи    
14  Довгострокові активи, призначені для продажу:  72 83 

14.1  Основні засоби  72 83 

15  Усього довгострокових активів, призначених для 
продажу  72 83 

Зобов'язання груп вибуття, призначені для продажу: 
16  Кошти інших банків  0 0 
17 Кошти клієнтів  0 0 
18  Випущені боргові цінні папери  0 0 
19  Інші позикові кошти  0 0 
20  Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  0 0 
21  Відстрочене податкове зобов'язання  0 0 
22  Резерви за зобов'язаннями  0 0 
23  Інші зобов'язання  0 0 

24  
Усього зобов'язань, що пов'язані з довгостроковими 
активами, призначеними для продажу (чи групами 
вибуття)  

0 0 

 Пояснення щодо виникнення залишків за  статтею  „Довгострокові активи, 
призначені для продажу”  надані у Примітці  1.13 «Довгострокові активи, призначені для 
продажу, та активи групи вибуття» примітки 1  „Облікова політика”.  
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  Таблиця 17.2. „Інформація щодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і 
сум, отриманих під час їх продажу„  не заповнюється у зв’язку з відсутністю у ПАТ „КБ 
„Інвестбанк”  дочірніх компаній. 
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Примітка 18. Кошти банків  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  

1  Кореспондентські рахунки та 
депозити овернайт інших банків  0 0 

2  Депозити інших банків:  36000 40000 
2.1  Короткострокові  36000 40000 
2.2  Довгострокові  0 0 

3  Договори продажу і зворотного 
викупу з іншими банками  0 0 

4  Кредити, отримані:  0 5165 
4.1  Короткострокові  0 5165 
4.2  Довгострокові  0 0 

5  Прострочені залучені кошти інших 
банків  0 0 

6 Усього коштів в інших банках 36000 45165 
 
 Кошти, розміщені в інших банках, відображаються, починаючи з моменту видачі 
(розміщення) грошових коштів. Надані кредити і розміщені депозити,  оцінюються за 
справедливою вартістю. За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року у порівнянні зі 
станом на кінець дня 31 грудня  2008 року сума отриманих депозитів від інших банків 
зменшилась на 4 000 тис. грн. Отримані короткострокові та довгострокові кредити, а 
також прострочені залучені кошти інших банків відсутні. 
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Примітка 19. Кошти клієнтів  

Таблиця 19.1. Кошти клієнтів  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  
      Розрахунок статті (рахунки)  
1  Державні та громадські організації:  286 2 023 

1.1  Поточні рахунки  286 127 

1.2  Строкові кошти  0 1 896 

2  Інші юридичні особи  50951 37 145 

2.1  Поточні рахунки  41825 29 725 

2.2  Строкові кошти  9126 7 420 

3  Фізичні особи:  132129 135 064 

3.1  Поточні рахунки  22553 19 716 

3.2  Строкові кошти  109576 115 348  

4  Усього коштів клієнтів  183366 174 232 
 

За станом на кінець дня 31.12.2009 загальна сума коштів клієнтів збільшена на 
9 134 тис. грн. (або 5,2%) та дорівнюється 183 366 тис. грн. Визначене збільшення 
відбулось за рахунок суттєвого збільшення коштів юридичних осіб, а саме на 12 069 тис. 
грн. (або на 30,8%), при чому зростання залишків відбулось переважно за рахунок 
збільшення коштів на поточних рахунках юридичних осіб у 1,4 рази. У порівнянні із 
звітною датою минулого року, відбулось зменшення коштів фізичних осіб на 2 935 тис. 
грн., зменшення залишків на рахунках фізичних осіб  повязано  із зменшенням строкових 
коштів фізичних осіб на 5 772 тис. грн., разом з тим, залишки коштів на поточних 
рахунках фізичних осіб збільшено  на 2 837 тис. грн. (або на 14,4%).  

Таблиця 19.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності  

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

1  2  3  4  5  6  

1  Державне управління та діяльність 
громадських організацій  1 104 0,60 2 324 1,33 

2  Центральні та місцеві органи 
державного управління  0 0 0 0 

3  Виробництво  1 945 1,06 3 700 2,12 
4  Нерухомість  119 0,06 8 378 4,81 
5  Торгівля  15 774 8,60 17 391 9,98 
6  Сільське господарство  1 263 0,69 984 0,57 
7  Кошти фізичних осіб  132129 72,06 135 064 77,52 
8  Інші  31 032 16,93 6 391 3,67 
9  Усього коштів клієнтів:  183 366 100 174 232 100 
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Суттєву частку в розподілі коштів клієнтів за видами економічної діяльності, а 
саме 72%, за станом на кінець дня 31.12.2009 складають кошти фізичних осіб. Дана 
динаміка росту свідчить про довіру до Банку, його конкурентну спроможність та 
сприятливі умови для залучення коштів фізичних осіб.  

Значне збільшення в 4,9 рази статті  «Інші»  відбулось за рахунок таких  видів 
економічної діяльності, як : 

- будівництво – 3 033 тис. грн.; 
- надання  послуг – 12 993 тис. грн.; 
- діяльність  транспорту  – 7 037 тис. грн.; 
- діяльність у сфері інформатизації – 3 037 тис. грн.; 
- фінансове посередництво та страхування - 2 845 тис. грн.; 
- оренда машин та устаткування – 1 803 тис. грн..; 
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 91 тис. грн.; 
- діяльність у сфері культури та спорту – 151 тис. грн.; 
- рибальство, рибництво – 21 тис. грн.; 
- збирання, очищення та розподілення води – 7 тис. грн.; 
- нерезиденти -14 тис. грн.   
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Примітка 20. Боргові цінні папери, емітовані банком  

Таблиця 20.1. Боргові цінні папери, емітовані банком  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  
       
1  Векселі  0 0 
2  Єврооблігації  0 0 

3  Облігації, випущені на внутрішньому ринку  0 10105 

4  Депозитні сертифікати  0 0 

5  Облігації  0 0 

6  Усього  0 10105 
 
 Станом на звітну дату облігації серії «А», емітовані Банком, термін погашення - 
06.09.2010, викуплені у власників, та розпочато процедуру анулювання випуску та 
скасування свідоцтва про випуск облігацій. 

 

Таблиця 20.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком  

Звітний рік  Попередній рік  
Рядок  Найменування статті  справедлива 

вартість  
балансова 
вартість  

справедлива 
вартість  

балансова 
вартість  

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

3  
Облігації, випущені 
на внутрішньому 
ринку  

0 0 10105 10105 

4  Депозитні 
сертифікати  0 0 0 0 

5  Облігації  0 0 0 0 
6  Усього  0 0 10105 10105 
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Примітка 21. Інші залучені кошти  

Таблиця 21.1. Інші залучені кошти  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  
1  Консорціумні отримані кредити  0 0 

2  Кредити, що отримані від міжнародних 
та інших фінансових організацій  0 0 

3  Зобов'язання з фінансового лізингу 
(оренди)  0 0 

4  Усього  0 0 
  

Протягом звітного та протягом попереднього років Банк не залучав консорціумні 
кредити та кредити від міжнародних ті інших фінансових організацій.   
 В зв’язку з тим, що Банк не укладав угоди щодо фінансового лізингу (оренди) та не 
нараховував лізингові платежі у зв’язку з відсутністю зобов’язань за фінансовим лізингом  
таблиця 21.2. «Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом 
(орендою) та їх теперішньої вартості за звітний рік»  та таблиця 21.3 "Інформація щодо 
мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої 
вартості за попередній рік"  не складаються. 
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Примітка 22. Резерви за зобов'язаннями  
 
Таблиця 22.1. Резерви за зобов'язаннями за звітний рік  
 
Для розрахунку таблиці використовується група рахунків 369.  

Рядок  Рух резервів  Примітки  
Зобов'язання 
кредитного 
характеру  

Податкові 
ризики  Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  

1 Залишок на 1 січня     0 0 0 0 

2 Відрахування до 
резервів     8 0 0 8 

3 Списання активів за 
рахунок резервів    0 0 0 0 

4 Зменшення резерву     8 0 0 8 

5 Залишок на кінець дня 
31 грудня     0 0 0 0 

 
Резерви за зобов’язаннями протягом звітного року були сформовані за операціями Банку з 
надання гарантій.  
 
 
 
 
 
 
Таблиця 22.2. Резерви за зобов'язаннями за попередній рік  
 
Для розрахунку таблиці використовується група рахунків 369.  

Рядок  Рух резервів  Примітки  
Зобов'язання 
кредитного 
характеру  

Податкові 
ризики  Інші  Усього  

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

2 Відрахування до 
резервів     168 0 0 168 

3 Списання активів за 
рахунок резервів    0 0 0 0 

4 Зменшення резерву     174 0 0 174 

5 Залишок на кінець дня 
31 грудня     0 0 0 0 
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Примітка 23. Інші фінансові зобов'язання  

Таблиця 23.1. Інші фінансові зобов'язання  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  5  
1  Кредиторська заборгованість *  5 214 4 096 
2  Дивіденди до сплати   0 0 

3  
Кредиторська заборгованість за 
дебетовими та кредитовими 
картками  

 128 151 

4  Розрахунки за конверсійними 
операціями  

 0 0 

5  
Переоцінка фінансових 
інструментів, що обліковуються 
за позабалансовими рахунками  

 0 0 

6  Резерви під зобов'язання 
кредитного характеру  

 0 0 

7  Інші нараховані зобов'язання   12 12 

8  Усього інших фінансових 
зобов'язань   5 354 4 259 

 
 * Стаття  „Кредиторська заборгованість” складається із: 

 суми залишків коштів на рахунках групи 290 „Кредиторська заборгованість за 
операціями з клієнтами банку” 1 440 тис. грн.,  

 залишку коштів на рахунку 3720 „ Кредитові суми до з’ясування” 3 769 тис. грн. 
 залишку коштів на рахунку 1919 „Кредиторська заборгованість за операціями з 

банками” 5 тис. грн. 
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Примітка 24. Інші зобов'язання  

Таблиця 24.1. Інші зобов'язання  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  5  

1  

Кредиторська заборгованість за 
податками та обов'язковими 
платежами крім податку на 
прибуток * 

 172 152 

2  
Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з працівниками 
банку  

 0 0 

3  Кредиторська заборгованість з 
придбання активів  

 0 0 

4  Доходи майбутніх періодів   17 111 
5  Інші   12 000 0 
6  Усього   12 189 263 

 
 *  До статті  «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими 
платежами крім податку на прибуток» включено сума заборгованості по сплаті збору до 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка  скала  160,3 тис.грн та  залишок 
зобов’язань з податку на додану вартість у розмірі 11,4 тис. грн.   
 За статтею „Інші” відображені отримані внески від акціонерів Банку за акціями   до 
реєстрації статутного капіталу. 
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Примітка 25. Субординований борг 
 

 
Cубординований борг Банку включає кошти, що залучені від юридичної особи-

нерезидента в іноземній валюті на умовах субординованого боргу. Залучення коштів на 
умовах субординованого боргу здійснюється на підставі письмового дозволу 
Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення 
та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.  

 Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року кошти на умовах субординованого боргу 
залучені з одним інвестором, термін дії  договору з 31.05.2005  по 05.06.2010.   

 Залишок  коштів,  які  залучені   на  умовах  субординованого  боргу Банку 
становить 1 000 тис. доларів США (5 050 тис. грн. в гривневому еквіваленті згідно 
отриманого дозвілу Національного банку України по офіційному курсу 5,05 грн за 1 долар 
США на дату його отримання). За станом на  кінець дня 31 грудня 2009 року, із 
врахуванням збільшення офіційного курсу гривни до іноземної валюти до 7,985 гривень за 
1 долар США, залишок коштів за рахунками обліку субординованого боргу на балансі 
Банку складає 7 985 тис.грн. 
 

Примітка 26. Статутний капітал  

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 
попереднього 
року  

43280 43280   0 0    0   0  43280 

2  

Внески за 
акціями 
(паями, 
частками) 
нового 
випуску  

  0 0     0 0    0   0  0   

3  

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

0     0  0    0  0    0 0   

4  

Продаж 
раніше 
викуплених 
власних акцій  

0     0  0    0  0    0 0   

5  

Анульовані 
раніше 
викуплені 
власні акції  

0     0  0    0  0    0 0   
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6  Дивіденди, що 
капіталізовані  0     0  0    0  0    0 0   

7  

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

43280    43280  0    0  0    0 43280 

8  

Внески за 
акціями 
(паями, 
частками) 
нового 
випуску  

0  0    0    0  0    0 0  

9  

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

0     0  0    0  0    0 0   

10  

Продаж 
раніше 
викуплених 
власних акцій  

0     0  0    0  0    0 0   

11  

Анульовані 
раніше 
викуплені 
власні акції  

0     0  0    0  0    0 0   

12  Дивіденди, що 
капіталізовані  0     0  0    0  0    0 0   

13  

Залишок на 
кінець дня 31 
грудня 
звітного року  

43280   43280    0    0  0    0 43280     
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Примітка 27. Резервні та інші фонди банку  

Фонд переоцінки  

довгострокові активи, призначені для 
продажу, та активи групи вибуття  

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

активів групи вибуття  

Рядо
к  

Найменува
ння статті  

цінні 
папер

и в 
портф

елі 
банку 

на 
прода

ж  

основні 
засоби та 
нематеріа

льні 
активи  

інвестиц
ії в 

асоційов
ані 

компанії
  

операції 
хеджува

ння  

цінні 
папер

и в 
портф

елі 
банку 

на 
прода

ж  

основні 
засоби та 
нематеріа

льні 
активи  

інвестиц
ії в 

асоційов
ані 

компанії
  

операції 
хеджува

ння  

Нако
пиче

ні 
курсо

ві 
різни

ці  

Інші  

Усього 
резервн

их та 
інших 
фондів 
банку  

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

1  
Залишки 
на 1 січня 
попереднь
ого року  

  0   0 0   0    0   6 742 0     0 0   2 328  9 070  

2  Переоцінк
а    0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

3  
Реалізован
ий фонд 
переоцінк
и  

  0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

4  Курсові 
різниці    0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

5  
Вплив 
податку на 
прибуток  

  0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

6  

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

  0   0 0   0    0   0 0     0  0   1 367 1 367  

7  

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

  0   0 0   0       6 742    0    0  3 695   10 437 

8  Переоцінк
а    0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

9  
Реалізован
ий фонд 
переоцінк
и  

  0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

10  Курсові 
різниці    0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 
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11  
Вплив 
податку на 
прибуток  

  0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

12  

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

  0   0 0   0    0   0 0     0 0   4 314 4 314 

13  

Збільшенн
я/ 
зменшення 
вартості 
фінансови
х 
інвестицій 
у зв'язку із 
збільшенн
ям/ 
зменшення
м власного 
капіталу 
об'єкта 
інвестуван
ня  

  0   0 0   0    0   0 0     0 0     0   0 

14  

Залишок 
на кінець 
дня 31 
грудня 
звітного 
року  

  0   0 0   0   0   6 742  0    0   0 8 009  14 751  

Збільшення резервів відбувалося за рахунок обліку прибутку  Банку від діяльності за 
попередній фінансовий рік у розмірі 4314 тис.грн. 
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 Примітка 28. Процентні доходи та витрати  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  

   Процентні доходи за:    
1  Кредитами та заборгованістю клієнтів  41 062  33 128  

2  Борговими цінними паперами в портфелі 
банку на продаж  0 0 

3  Цінними паперами в портфелі банку до 
погашення  267 0 

4  Коштами в інших банках  9 510   7 634 
5  Торговими борговими цінними паперами  0 0 

6  

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

164 0 

7  Дебіторською заборгованістю за угодами 
репо - торгові цінні папери  0 0 

8  Кореспондентськими рахунками в інших 
банках  39 78 

9  Депозитами овернайт в інших банках  0 0 

10  Процентними доходами за знеціненими 
фінансовими активами  0 0 

11  Грошовими коштами та їх еквівалентами  0 0 

12  Заборгованістю з фінансового лізингу 
(оренди)  10 22 

13  Іншим  0 0 
14  Усього процентних доходів  51 052  40 862  

   Процентні витрати за:   

15  Строковими коштами юридичних осіб  (1 204)  (2 038)  

16  Борговими цінними паперами, що 
емітовані банком  (1 575) (714) 

17  Іншими залученими коштами  0 0 
18  Строковими коштами фізичних осіб  (18 571)  (13 790) 
19  Строковими коштами інших банків  ( 4 253)  (4 173) 
20  Депозитами овернайт інших банків  0 0 
21  Поточними рахунками  (4 560) (3 306) 
22  Кореспондентськими рахунками  0 0 

23  Зобов'язаннями з фінансового лізингу 
(оренди)  0 0 

24  Іншим  (786) (579) 
25  Усього процентних витрат  (30 949)  (24 600)  
26 Чистий процентний дохід/(витрати)  20 103 16 262 
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Примітка 29. Комісійні доходи та витрати  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 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:  

5 188 6 286 

1.1  Розрахункові операції  1 363 1 005 
1.2  Касове обслуговування  1 018 3 663 
1.3  Інкасація  0 0 
1.4  Операції з цінними паперами  244 413 
1.5  Операції довірчого управління  0 0 
1.6  Гарантії надані (примітка 22)  36 0 
1.7  Інші  2 527 1 205 

2  

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

0  0 

3  Усього комісійних доходів  5 188 6 286 
   Комісійні витрати    

4  

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

561 501 

4.1  Розрахункові операції  367 273 
4.2  Касове обслуговування  126 178 
4.3  Інкасація  1 0 
4.4  Операції з цінними паперами  46 34 
4.5  Інші  21 16 

5  

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

0 0 

6 Усього комісійних витрат  561 501 
7 Чистий комісійний дохід/витрати  4 627 5 785 
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Примітка 30. Інші операційні доходи  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  5  

1  Дивіденди   0 0 

2  Дохід від надання в оренду 
інвестиційної нерухомості  

 0 0 

3  Дохід від суборенди     0 0 

4  Негативний гудвіл, визнаний як 
дохід  

 0 0 

5  Дохід від вибуття основних засобів та 
нематеріальних активів  

 33 3 

6  Дохід від вибуття інвестиційної 
нерухомості   0 0 

7  Роялті   0 0 

8 Дохід від оперативного лізингу 
(оренди)  18 21 

9  Інші    227 332 
9  Усього операційних доходів   278 356 

 
 
 Стаття „Інші”  за звітний рік складається із залишків аналітичних рахунків: 

 № 6397 „Штрафи, пені, що отриманні банком” – 88 тис.грн.; 
 № 6399 „Інші операційни доходи” – 123 тис.грн. (Доходи від оренди 

індивідуальних сейфів, від реалізації ювілейних монет, отримання страхового 
відшкодування, облік надлишків готівки); 

 № 6499 „Інші доходи” у сумі  16 тис. грн. (Сплата клієнтами за інформацію з 
Державного реєстру обтяжень майна, повернення судових витрат минулих років, 
тощо). 
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Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  5  

1  Витрати на утримання персоналу   (7 215) (6 344)  
2  Амортизація основних засобів   (1 694) (1 393)  

3  Зменшення корисності основних 
засобів та нематеріальних активів   0 0 

4  Відновлення корисності основних 
засобів і нематеріальних активів   0 0 

5  Збиток від зменшення корисності 
гудвілу   0 0 

6  
Амортизація програмного 
забезпечення та інших 
нематеріальних активів  

 (235) (241) 

7 Амортизація малоцінних 
необоротних матеріальних активів  (54) (71) 

8  

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

 (2 643) (2 013)  

9  Витрати на оперативний лізинг 
(оренду)   (400) (338) 

10  Інші витрати, пов'язані з основними 
засобами   0 (696) 

11  Професійні послуги   (51) (24) 

12  Витрати на маркетинг та рекламу   (978) (1 488)  
13  Витрати на охорону   (632) (572) 

14 
Сплата інших податків та 
обов'язкових платежів, крім податку 
на прибуток  

 (893) (700) 

15  

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

 (11) 0 

16  Інші   (667) (1 343) 

17 
Витрати під резерви за 
дебіторською заборгованістю за 
господарською діяльністю 

 (21) (7) 

18 Усього адміністративних та 
інших операційних витрат   (15 494) (15 230) 

 
 
    Стаття  «Інші», за попередній рік,  збільшена ретроспективно на суму  збитку від 
переоцінки до справедливої вартості інвестиційної нерухомості в розмірі 722 тис.грн. 
(Дивись примітку 12 «Інвестиційна нерухомість» ) 
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Примітка 32. Витрати на податок на прибуток  

Таблиця 32.1. Витрати на сплату податку на прибуток  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  
1  Поточний податок на прибуток  (1 288) (2 037) 
2  Відстрочений податок на прибуток  36 31 

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

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній 
рік  

1  2  3  4  
1  Прибуток до оподаткування  5 523 6 421  

2  Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 
оподаткування  1 381 1 605  

   Коригування облікового прибутку (збитку)    

3  

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з 
метою розрахунку податкового прибутку, але 
визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які 
саме) : Відсотки за коштами пов’язаних осіб, відсотки 
по субординованому боргу понад норматив НБУ, 
витрати за рахунок прибутку, резерви за рахунок 
прибутку  

1 327 540 

4  

Витрати, які включаються до суми валових витрат з 
метою розрахунку податкового прибутку, але не 
визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які 
саме) :  ремонти ОЗ у межах 10% ліміту, витрати на 
придбання невиробничих ОЗ, врегулювання сумнівної 
(безнадійної) заборгованості 

(270) (817) 

5  

Доходи, які підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але не визнаються (не належать) до 
облікового прибутку (збитку) (зазначити які саме) : 
відсотки за кредитами пов’язаних осіб, доходи по 
врегулюванню сумнівної (безнадійної) заборгованості, 
доходи майбутніх періодів, доходи від продажу 
невиробничих ОЗ, від’ємний результат торгівлі 
цінними паперами 

203 715 

6  

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку 
(зазначити які саме): амортизація дисконту за рахунок 
результату минулого року, відсотки за кредитами, 
нараховані у 2009 році та несплачені станом на кінець 

(1 531) (68) 
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року, нараховані доходи по кредитам, за якими 
проводиться врегулювання сумнівної (безнадійної) 
заборгованості у судовому порядку, фінансові 
результати від продажу ОЗ  

7  Амортизаційні відрахування за даними фінансового 
обліку  460 408 

8  Амортизація для цілей оподаткування  (315) (295) 

9  

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

 Коригування податку на прибуток минулий рік 
по строку сплати у звітному році  

 Вартість торгових патентів на здійснення 
діяльності з торгівлі готівковими валютними 
цінностями 

 
 
 

(3) 
 
0 

 
 
 

(4) 
 

(78) 
 

10  
 
Сума податку на прибуток (збиток)  
 

1 252 2 006  

 

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

Рядок  

Перелік 
відстрочених 
податкових 
активів та 

відстрочених 
податкових 
зобов'язань  

Залишок 
на 1 
січня 

звітного 
року  

Об'єднання 
компаній  

Переведення до 
довгострокових 

активів, 
утримуваних 
для продажу  

Визнані у 
фінансових 
результатах  

Визнані 
у 

власному 
капіталі  

Залишок 
на 

кінець 
дня 31 
грудня 

звітного 
року  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 
Доходи 
майбутніх 
періодів   

28 0 0 (24) 0 4 

2  

  Різниця між 
амортизаційними 
відрахуваннями 
за даними 
фінансового та 
податкового 
обліку основних 
засобів і 
нематеріальних 
активів   

113 0 0 32 0 145 

3  

  Витрати на 
ремонт основних 
засобів у межах 
10% ліміту, 
віднесені у 
балансі банку на 

(99) 0 0 28 0 (71) 
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рахунки 4-го 
класу  

4 

Різниця між 
залишковою 
вартістю 
основних фондів 
(будівля філії) у 
бухгалтерському 
обліку та їх 
залишковою 
вартістю у 
податковому 
обліку 

(1 035) 0 0 0 0 (1 035) 

5  

Чистий 
відстрочений 
податковий 
актив/ 
(зобов'язання)  

(993) 0 0 36 0 (957) 

6  

Визнаний 
відстрочений 
податковий 
актив  

46 0 0 32 0  78  

7  

Визнане 
відстрочене 
податкове 
зобов'язання  

(1 039) 0 0 4 0  (1 035) 
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Примітка 33. Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, 
призначених для продажу  
Не заповнюється в зв’язку з відсутністю даних операцій у звітному періоді. 

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

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

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній 
рік  

1  2  3  4  5  

1  
Прибуток/(збиток), що належить 
акціонерам - власникам простих акцій 
банку  

   4 271 0 

2  
Прибуток/(збиток), що належить 
акціонерам - власникам привілейованих 
акцій банку  

   0 0 

3  Прибуток/(збиток) за рік     4 271 0 

4  Середньорічна кількість простих акцій в 
обігу (тис. шт.) * 26  42 216 0 

5  Середньорічна кількість 
привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)  26  0 0 

6  Чистий прибуток/(збиток) на просту 
акцію (грн.)    0,10 0 

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

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

9  
Скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію  

   0 0 

 *Для розрахунку середньорічної кількості простих акцій, що перебували в обігу в 
2009 році, Банк використовував дані реєстру акціонерів станом на кінець дня 31.12.2008 
року, згідно якого кількість акцій в обігу складала  32 180 тис.грн.  та  дані  від 05.02.2009 
року, коли були внесені зміни стосовно випуску акцій 2008 року в сумі 11 100 тис.грн.  

 

Таблиця 34.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам - власникам 
простих та привілейованих акцій банку  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній 
рік  

1  2  3  4  5  
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     1 Прибуток (збиток) за рік ( тис.грн.)  4 271  0 

2 Середньорічна кількість простих акцій в 
обігу (тис.шт.) 26 42 216 0 

3 Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)  0,10 0 

 

 

 

Примітка 35. Дивіденди  

Звітний рік  Попередній рік  

Рядок  Найменування статті  за 
простими 
акціями  

за 
привілейованими 

акціями  

за 
простими 
акціями  

за 
привілейованими 

акціями  
1  2  3  4  5  6  

1  Залишок за станом на 
1 січня  0    0  0   0   

2  

Дивіденди, за якими 
прийнято рішення 
щодо виплати 
протягом року  

0    0  0   0   

3  Дивіденди, виплачені 
протягом року  0    0  0   0   

4  Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня  0    0  0   0   

5  

Дивіденди на акцію, за 
якими прийнято 
рішення щодо виплати 
протягом року  

0    0  0   0   

 
           Протягом звітного 2009 року та попереднього 2008 року Банк не оголошував та не сплачував 
дивіденди.   
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Примітки до фінансового звіту  

Примітка 36. Звітні сегменти  

        Таблиця 36.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі 
контрагентів сегмента за звітний рік  

Найменування звітних сегментів  

Рядок  Найменування 
статті  

послуги 
корпоративним 

клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

Вилучення  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Доходи від 
зовнішніх 
контрагентів  

 46966 11016   0 (345)    0 57637 

2  
Доходи від 
інших 
сегментів  

  0 0 0 0 0 0 

3  Усього 
доходів   46966  11016   0 (345)    0 57637 

 

Таблиця 36.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів 
за звітний рік 

Найменування звітних сегментів  

Рядо
к  

Найменування 
статті  

послуги 
корпоративн
им клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційн
а 

банківська 
діяльність  

інші 
операції  

Вилуче
ння  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Процентні 
доходи  44 188 6 864   0   0  0 51 052  

2  Комісійні 
доходи  2 632 2 556   0   0  0  5 188 

3 
Результат від 
торгівельних 
операцій  

47 1 417  0 (345)  0 1 119 

4 Інші операційні 
доходи   99  179  0    0 0 278 

5 Усього доходів   46 966 11 016 0   (345) 0  57 637 

Додаток 14 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України  
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6 Процентні 
витрати   (10 425) (20 524)    0  0  0 (30 949)  

7 Комісійні 
витрати  (561)    0   0  0   0  (561)  

8 Інші операційні 
витрати    ( 12 550)  (2 944 )  (756 )  0   0 (16 250)  

9 Відрахування у 
резерви ( 4 040) (314 )  0 0 0 (4 354)  

10 Усього витрат  ( 27 576  )  ( 23 782 )  ( 756 )  0   0 (52 114)  

11 Результат 
сегмента  19 390 (12 766) ( 756) (345) 0 5 523  

12 Нерозподілені 
доходи     0 0   0   0   0 0   

13  Нерозподілені 
витрати     0  0   0   0  0  0  

14  

Частка у 
фінансовому 
результаті 
асоційованої 
компанії після 
оподаткування  

 0   0   0   0  0  0  

15  
Прибуток/(збито
к) до 
оподаткування  

0 0 0 0 0  5 523 

16  
Витрати за 
податком на 
прибуток  

0 0 0 0 0  (1 252) 

17   Прибуток 
(збиток) 0 0 0 0 0 4 271 

 
 Основними сегментами банківської діяльності є послуги корпоративним клієнтам 
(юридичним особам) та послуги фізичним особам, інших сегментів з доходом більше ніж 
10% від загального доходу немає. 
 У зв’язку з обліком на балансі у звітному році інвестиційної нерухомості у звіті 
показані витрати за сегментом "інвестиційна банківська діяльність". 
 Сегмент "Інші операції" (колонка 6 таблиці) включає  доходи від переоцінки 
валютної позиції Банку у зв’язку із зміною курсу валют. 
 Для визначення результату за сегментами "послуги корпоративним клієнтам", 
"послуги фізичним особам", "інші операції" загальні адміністративні та інші операційні 
витрати (рядок 8 таблиці) розподілені пропорційно доходам за вказаними сегментами, та 
витрати з податку на прибуток (рядок 16 таблиці) розподілені пропорційно результату за 
вказаними сегментами. 
 Від’ємні результати за сегментом послуги фізичним особам пов’язані із більшими, 
ніж доходи, процентними витратами за залученими коштами фізичних осіб та значною 
сумою загально адміністративних витрат на обслуговування фізичних осіб. 
 Від’ємні результати за сегментом "інвестиційна банківська діяльність" 
пояснюються відсутністю доходів за інвестиційними операціями та понесеними 
витратами з переоцінки інвестиційної нерухомості до її справедливої вартості. 
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Таблиця 36.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний рік 
Найменування звітних сегментів  

Рядо
к  

Найменування 
статті  

послуги 
корпоративн
им клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиці
йна 

банківськ
а 

діяльніст
ь  

інші 
операції  

Вилучення
  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Довгострокові 
активи, 
утримувані 
для продажу 
(чи груп 
вибуття)  

 0  0   0   72   0   72  

2  Інші активи 
сегментів  243 141 46 185  0   0   0  289 326  

3  
Усього 
активів 
сегментів  

243 141  46 185  0   72  0  289 398 

4  
Інвестиції в 
асоційовані 
компанії  

 0   0   0   0   0   0  

5  

Поточні та 
відстрочені 
податкові 
активи  

 0   0   0  0  0   417  

6  
Інші 
нерозподілені 
активи  

 0   0   0  18 643   0  18 643 

7  Усього 
активів  243 141 46 185 0   18 715 0   308 458  

8  

Зобов'язання, 
що 
безпосередньо 
пов'язані з 
довгострокови
ми активами, 
утримуваними 
для продажу 
(чи груп 
вибуття)  

 0   0   0   0   0   0  

9  
Інші 
зобов'язання 
сегментів  

105 311   139 583  0   0   0  244 894  
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10  
Усього 
зобов'язань 
сегментів  

105 311   139 583  0   0   0  244 894  

11  

Поточні та 
відстрочені 
податкові 
зобов'язання  

 0   0   0   0  0  1 262  

12  
Інші 
нерозподілені 
зобов'язання  

 0   0   0   0   0   0  

13  Усього 
зобов'язань   105 311  139 583   0  0   0   246 156 

   Інші сегментні 
статті   0   0   0   0   0   0  

14  Капітальні 
інвестиції  1 059  232 0   0   0  1 291 

15  Амортизаційні 
відрахування   (1 626) (357)    0  0    0  ( 1 983 )  

16  

Зменшення 
корисності, 
що 
відображаєтьс
я у фінансових 
результатах  

 0   0  (756)    0   0   (756)  

17  

Зменшення 
корисності, 
що визнається 
безпосередньо 
у складі 
власного 
капіталу  

 0   0   0   0   0   0  

18  

Відновлення 
корисності, 
що 
відображаєтьс
я у фінансових 
результатах  

 0   0   0   0   0   0  

 
 До сегменту "Інші операції" (колонка 6 таблиці)  включено «Грошові кошти та їх 
еквіваленти»  в сумі 18643 тис. грн.   
 Капітальні інвестиції (рядок 14 таблиці) та амортизаційні відрахування (рядок 15 
таблиці) розподілені пропорційно доходам за сегментами.  
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          Таблиця 36.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі 
контрагентів сегмента за попередній рік  

Найменування звітних сегментів  

Рядок  Найменування 
статті  

послуги 
корпоративним 

клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

Вилучення  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Доходи від 
зовнішніх 
контрагентів  

38730 10919   0 1633    0 51282 

2  
Доходи від 
інших 
сегментів  

  0 0 0 0 0 0 

3  Усього 
доходів  38730 10919   0 1633    0 51282 

 
 
 
 
 
Таблиця 36.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів 

за попередній рік 
Найменування звітних сегментів  

Рядок  Найменування 
статті  

послуги 
корпоративним 

клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

Вилучення  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Процентні 
доходи  32 904 7 958   0   0  0 40 862  

2  Комісійні доходи  5 237  1 049   0   0  0  6 286 

3 
Результат від 
торгівельних 
операцій  

496 1 857  0 1 425  0 3 778 

4 Інші операційні 
доходи    93 55  0   208    356 

5 Усього доходів   38 730 10 919  0   1 633  0  51 282 

6 Процентні 
витрати   (9 345) (15 255)    0   0  0 (24 600)  

7 Комісійні 
витрати  (501)    0   0       (501)  

8 Інші операційні 
витрати    (10 431)  (2 941)  (1 418)  (440)   0 (15 230)  

9 Відрахування у 
резерви (2 641) (1 889)  0 0 0 (4 530)  

10 Усього витрат  (22 918)  (20 085)  (1 418)  (440)   0 (44 861)  
11 Результат 15 812  (9 166)  (1 418)  1 193  0 6 421  
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сегмента  

12 Нерозподілені 
доходи     0 0   0   0   0 0   

13  Нерозподілені 
витрати     0  0   0   0  0  0  

14  

Частка у 
фінансовому 
результаті 
асоційованої 
компанії після 
оподаткування  

 0   0   0   0  0  0  

15  Прибуток/(збиток) 
до оподаткування  0 0 0 0 0  6 421 

16  
Витрати за 
податком на 
прибуток  

0 0 0 0 0  (2 006) 

17 Прибуток ( 
збиток) 0 0 0 0 0 4 415 

 
 Основними сегментами банківської діяльності є послуги корпоративним клієнтам 
(юридичним особам) та послуги фізичним особам, інших сегментів з доходом більше ніж 
10% від загального доходу немає. 
 У зв’язку з визнанням у звітному році інвестиційної нерухомості у звіті показані 
витрати за сегментом "інвестиційна банківська діяльність". 
 Сегмент "Інші операції" (колонка 6 таблиці) включає доходи від відшкодування 
витрат минулих років по сплаті Державного мита, доход від продажу заставного майна, 
що перейшло у власність Банка у минулі роки та доходи від переоцінки валютної позиції 
Банку у зв’язку із зміною курсу валют. 
 Для визначення результату за сегментами "послуги корпоративним клієнтам", 
"послуги фізичним особам", "інші операції" загальні адміністративні та інші операційні 
витрати (рядок 8 таблиці) та витрати з податку на прибуток (рядок 16 таблиці) розподілені 
пропорційно доходам за вказаними сегментами.   
 Від’ємні результати за сегментом послуги фізичним особам пов’язані із більшими, 
ніж доходи, процентними витратами за залученими коштами фізичних осіб та значною 
сумою загально адміністративних витрат на обслуговування фізичних осіб. 
 Від’ємні результати за сегментом "інвестиційна банківська діяльність" 
пояснюються відсутністю доходів за інвестиційними операціями та понесеними 
витратами з переоцінки інвестиційної нерухомості до її справедливої вартості. 
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Таблиця 36.6. Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній рік 
Найменування звітних сегментів  

Рядок  Найменування 
статті  

послуги 
корпоративним 

клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

Вилучення  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Довгострокові 
активи, 
утримувані для 
продажу (чи 
груп вибуття)  

 0  0   0   83   0   83  

2  Інші активи 
сегментів  218 058  70 671   0   0   0   288 729 

3  Усього активів 
сегментів  218 058  70 671   0   83   0   288 812 

4  
Інвестиції в 
асоційовані 
компанії  

 0   0   0   0   0   0  

5  

Поточні та 
відстрочені 
податкові 
активи  

 0   0   0  0  0   46  

6  
Інші 
нерозподілені 
активи  

 0   0   0   12 651  0  12 651  

7  Усього активів  218 058  70 671  0   12 743 0   301 509  

8  

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

 0   0   0   0   0   0  

9  
Інші 
зобов'язання 
сегментів  

103 027   139 311  0   0   0  242 388  

10  
Усього 
зобов'язань 
сегментів  

103 027   139 311  0   0   0  242 388  

11  

Поточні та 
відстрочені 
податкові 
зобов'язання  

 0   0   0   0  0  1 039  

12  
Інші 
нерозподілені 
зобов'язання  

 0   0   0   0   0   0  

13  Усього 103 027  139 311   0  0      243 377 
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зобов'язань  

   Інші сегментні 
статті   0   0   0   0   0   0  

14  Капітальні 
інвестиції   4 150 1 170  0   175    0  5 495  

15  Амортизаційні 
відрахування   (1 288) (363)    0  (54)    0  (1 705)  

16  

Зменшення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах  

 0   0  (696)    0   0   (696)  

17  

Зменшення 
корисності, що 
визнається 
безпосередньо у 
складі власного 
капіталу  

 0   0   0   0   0   0  

18  

Відновлення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах  

 0   0   0   0   0   0  

 
 До сегменту "Інші операції" (колонка 6 таблиці)  включено : кошти в 
Національному банку України в сумі 9291 тис. грн.; кошти на вимогу в інших банках – 
3360 тис. грн.   
 Капітальні інвестиції (рядок 14 таблиці) та амортизаційні відрахування (рядок 15 
таблиці) розподілені пропорційно доходам за сегментами.  
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Примітка 37. Управління фінансовими ризиками.  
 

Кредитний ризик  
 
Кредитний ризик – це існуючий або потенційний ризик фінансових втрат, що 

виникають в результаті невиконання зобов'язань згідно умовам договору позичальником 
або контрагентом Банку. 

Управління і контроль кредитним ризиком визначені в розробленій Банком  
Кредитній і Інвестиційній політиках, а також у внутрішніх нормативних документах 
Банку.  
          Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності 
контрагента, емітента або позичальника. Зазначений ризик виникає кожного разу, коли 
Банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином 
ризикує ними відповідно до умов.  

Управління кредитним ризиком здійснюють Правління Банку, Кредитний Комітет 
(комісія) Банку, Комітет з питань управління активами і пасивами, а також структурні 
підрозділи, що займаються кредитуванням, цінними паперами та здійснюють постійний 
нагляд за пов'язаними з цим процедурами. Основними задачами Кредитного комітету 
(комісії) є – реалізація стратегії Банка у сфері кредитування, управління та контроль рівня 
кредитного ризику, прийняття рішень по здійсненню активних операцій, формування 
збалансованого та диверсифікованого кредитного портфеля. 

Банк з метою управління кредитним ризиком регулярно проводить моніторинг, 
який включає: 

 аналіз виконання позичальником умов кредитного договору, в першу чергу – 
своєчасності розрахунків за кредитом та відсотками; 

 аналіз фінансового стану позичальника, який дозволяє своєчасно реагувати 
на погіршення фінансового стану позичальника; 

 перевірку цільового використання кредитних коштів; 
 моніторинг стану та вартості забезпечення; 
 моніторинг нефінансової інформації (юридичні аспекти, репутація 

позичальника, ін.).   
Банком щомісячно проводиться моніторинг якості кредитного портфеля. 

Аналізується рівень проблемної заборгованості, достатність сформованих спеціальних 
резервів. 

Кредитний ризик цінних паперів  – це ймовірність невиконання емітентом своїх 
зобов’язань з виплати основного боргу або процентів. Кредитний ризик цінних паперів 
притаманний борговим цінним паперам та цінним паперам з нефіксованим прибутком. 

З метою управління кредитним ризиком цінних паперів Банком розраховується  
показник ризику цінного паперу та ризик емітента  відповідно до вимог Положення Банку 
«Про порядок формування резерву під операції з цінними паперами». Визначення 
показника ризику цінного папера  здійснюється на підставі аналізу фінансового стану 
емітента, виду цінного паперу та його поточної вартості, достовірної інформації про обіг 
відповідних цінних паперів на фондовому ринку, яка є у розпорядженні Банку. Банк 
ретельно вивчає емітента, визначає його клас, аналізує іншу доступну інформацію. 
Джерелами інформації, що свідчать про обіг відповідного цінного паперу на фондовому 
ринку вважаються оприлюднені котирування цінних паперів на будь – яких фондових 
біржах та дані щодо перебування цінного паперу у лістингу бірж. Показник ризику 
цінного паперу визначається відповідно до класу емітента такого папера. У разі наявності 
ризику цінного паперу Банком формується резерв під операції з цінними паперами,  у разі 
відсутності ризику цінного папера резерв не формується.  
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            Протягом звітного року Банком дотримувались всі обов’язкові нормативи в межах, 
встановлених Національним банком України. За станом на кінець дня 31.12.2009 значення 
нормативів кредитного ризику наступні: 
 норматив максимального розміру кредитного 
      ризику на одного контрагента, Н7 (не >25%)               –      21,04%; 
 норматив великих кредитних ризиків, Н8 (не >800%)  –   229,11%; 
 норматив максимального розміру кредитів,  
      гарантій та поручительств, наданих 
      одному інсайдеру, Н9 (не >5%)                                        –     1,12%; 
 норматив максимального сукупного розміру 
      кредитів, гарантій та поручительств,  

            наданих інсайдерам, Н10 (не >30%)                                –     2,54%; 
 норматив інвестування в цінні папери 

            окремо за кожною установою, Н11(не >15%)                –     0,03%; 
 норматив загальної суми інвестування,  
      Н12 (не >60%)                                                                    –     0,06%. 

 
Ринковий ризик  

 
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструмента будуть коливатись внаслідок змін цін на ринку.  
       Ринковий ризик охоплює ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик та інші 
цінові ризики, яких зазнає Банк. Серед цінових ризиків, що Банк визнає суттєвими у своїй 
діяльності, є: відсотковий та валютний.  Інші цінові ризики Банк вважає для себе 
несуттєвими  у зв’язку з незначними обсягами портфелів у активах Банку. Так, 
враховуючи незначну кількість емітентів цінних паперів, з якими співпрацює Банк та 
відсутність в діяльності Банку спекулятивних операцій, рівень ринкового ризику Банку є 
низьким. Для справедливої оцінки цінних паперів використовуються офіційні 
котирування біржового ринку. 
 

Валютний ризик  
    Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента будуть коливатись внаслідок змін курсів обміну 
валют. Фінансовий стан Банку та рух грошових коштів зазнають впливу коливань курсів 
обміну основних валют.  
         Управління валютним ризиком полягає у здійсненні процесу управління 
проведенням валютних операцій з одночасним контролем відкритих валютних операцій з 
урахуванням аспектів хеджування валютного ризику та контролю над проведенням 
торгових валютних операцій. Система лімітів, яка регулює рівень валютного ризику 
Банку, складається з лімітів та обмежень, встановлених НБУ.  
       Основним внутрішнім нормативним документом, що регламентує управління ризиком 
є Положення “Про ринковий ризик” ПАТ «КБ «Iнвестбанк» та  «План дій  щодо 
врегулювання валютної позиції банку при зміні курсу гривні до іноземних валют», де  
визначано комплекс взаємопов"язаних заходів, спрямованих на попередження та 
мінімізацію збитків, котрі можуть бути нанесені Банку в результаті впливу валютних 
ризиків в процесі банківської діяльності.  

 
 

 
 
 
 
 



 118 

Таблиця 37.1. Аналіз валютного ризику  

(тис. грн.)  

На звітну дату звітного року  На звітну дату попереднього року  

Рядок
  

Найме
нуван-
ня 
валю-
ти  

Моне-
тарні 

активи  

монета
рні 

зобов'я
зання  

похі
дні 

фіна
нсо
ві 

інст
рум
ент
и  

чиста 
позиція

  

Моне-
тарні 

активи
  

Монетар-
ні 

зобов'яза
ння  

похідні 
фінансо-
ві інстру-

менти  

чиста 
позиція  

1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  

1  Долари 
США  96164 87158 0 9006 85577 81460 0 4117 

2  Євро  3696 3398 0 298 3347 3530 0 (183) 

3  
Фунти 
стерлінгі
в  

0 0 0 0 3 0 0 3 

4  Інші  1010 454 0 556 1039 960 0 79 
5  Усього  100870 91010 0 9860 89966 85950 0 4016 

 
Діяльність Банку на валютних ринках пов’язана з валютними ризиками, які 

виникають у зв’язку з використанням різних валют під час проведення банківських 
операцій. Система управління валютним ризиком у Банку, його аналізу складається із 
політик, процедур, що складені з урахуванням розміру Банку, складності його операцій. З 
метою обмеження валютного ризику банк щоденно розраховує та підтримує наступні 
ліміти: 

- ліміт загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Л-13); 
- ліміт довгої валютної позиції (Л13-1); 
- ліміт короткої валютної позиції (Л13-2) 
Протягом звітного періоду порушення зазначених лімітів не було. 
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Таблиця 37.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих 
змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні 
характеристики залишаються фіксованими  

Розрахунок проводиться для грошових залишків у валютах, що відрізняються від 
функціональної валюти.  

(тис. грн.)  

На звітну дату звітного 
року  

На звітну дату 
попереднього року  

Рядок  Найменування статті  
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 %  450 0 206 0 

2  Послаблення долара 
США на 5 %  (450) 0 (206) 0 

3  Зміцнення євро на 5 %  14 0 (9) 0 
4  Послаблення євро на 5 %  (14) 0 9 0 

5  Зміцнення фунта 
стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 

6  Послаблення фунта 
стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 

7. Зміцнення фунта 
російських рублів на 5 %  28 0 39 0 

 Послаблення російського 
рубля на 5 %  (28) 0 (39) 0 

 
Розрахунок зміни фінансового результату та власного капіталу в результаті змін 

офіційного курса гривни до іноземних валют проводився по валютах, в яких Банк мав на 
звітну дату відкриту валютну позицію, а саме в доларах США, ЄВРО і російських рублях. 
Впливу змін на власний капітал немає в зв’язку з відсутністю іноземної валюти в капіталі 
Банку. 
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Таблиця 37.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих 
змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, 
що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими  

Середньозважений 
валютний курс звітного 

року  

Середньозважений 
валютний курс 

попереднього року  
Рядок  Найменування статті  

вплив на 
прибуток/(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 %  432 0 0 0 

2  Послаблення долара 
США на 5 %  (432) 0 0 0 

3  Зміцнення євро на 5 %  14 0 0 0 
4  Послаблення євро на 5 %  (14) 0 0 0 

5  Зміцнення фунта 
стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 

6  Послаблення фунта 
стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 

7  Зміцнення інших валют 
на 5%  26 0 0 0 

8  Послаблення інших 
валют на 5 %  (26) 0 0 0 

 Впливу змін на власний капітал немає в зв’язку з відсутністю іноземної валюти в 
капіталі банку 
 Статті примітки 37, таблиця 37.3  „Зміни фінансового результату та власного 
капіталу в результаті можливих  змін обмінного курсу, що встановлений як 
середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші зміни характеристики 
залишаються фіксованими” та  таблиця 37.4. „Загальний аналіз відсоткового ризику” за 
попередній рік не заповнені в зв’язку з тим, що Банком не застосовувався  у  2008 році  (в 
даній частині аналізу) МСФЗ 7  «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 

     ПАТ «КБ «Інвестбанк» щомісячно розраховує середньозважену  процентну ставку за 
розміщеними та залученими коштами в цілому по установі Банку та за всіма видами 
валют, у яких Банк розміщає та залучає кошти. З причин того, що  у Банку відсутні активи 
та пасиви з нефіксованою процентною ставкою вплив відсоткового ризику на позицію 
Банка розраховується за допомогою вимірювання розриву за вартістю залучених та 
розміщених коштів. 
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Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами  

(%)  

Звітний рік  Попередній рік  
Рядок  Найменування 

статті  гривня  долари 
США  євро  інші  гривня  долари 

США  євро  інші  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
   Активи                          

1  Грошові кошти та 
їх еквіваленти    0 0   0     0   0 0   0     0 

2  Торгові боргові 
цінні папери    9 0   0     0   0 0   0     0 

3  

Інші боргові цінні 
папери, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах  

  0 0   0     0   0 0   0     0 

4  Кошти в інших 
банках    20 9   0   0     17 8   0   0   

5  
Кредити та 
заборгованість 
клієнтів  

22 13 15 0 19 14 13 0 

6  

Боргові цінні 
папери у 
портфелі банку 
на продаж  

0 0 0 0 0 0 0 0 

7  

Боргові цінні 
папери у 
портфелі банку 
до погашення  

10 0 0 0 0 0 0 0 

8  Інші активи  0 0 0 0 0 0 0 0 

9  

Переведення до 
довгострокових 
активів, що 
утримуються для 
продажу  

0 0 0 0 0 0 0 0 

   Зобов'язання          
10  Кошти банків  11 10 0 0 12 12 6 0 
11  Кошти клієнтів:  15 11 7 0 13 9 6 0 

11.1  Поточні рахунки  8 7 5 0 6 5 3 0 
11.2  Строкові кошти  21 12 10 0 17 11 9 0 
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12  
Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком  

17 0 0 0 16 0 0 0 

13  Інші залучені 
кошти  0 0 0 0 0 0 0 0 

14  Інші 
зобов'язання  0 0 0 0 0 0 0 0 

15  Субординований 
борг  0 10 0 0 0 10 0 0 

16  

Зобов'язання, що 
пов'язані з 
довгостроковими 
активами, що 
утримуються для 
продажу (чи 
групами вибуття)  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Вплив процентного ризику на позицію Банка розраховується лише за допомогою 
вимірювання розриву за вартістю залучених та розміщених коштів, так як активи та 
зобов’язання з нефіксованою процентною ставкою у Банку  відсутні. 

 
 

Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 
звітний рік  

Рядок  Найменування статті  Україна  ОЕСР  Інші 
країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  
   Активи              

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  14 233 3787 623 18 643 
2  Торгові цінні папери  5424 0 0 5424 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах  0 0 0 0 

4  Кошти в інших банках  54 672 0 0 54 672 
5  Кредити та заборгованість клієнтів  202 655 0 0 202 655 
6  Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 0 0 0 
7  Цінні папери в портфелі банку до погашення  3 000 0 0 3 000 
8  Інші фінансові активи  2 590 0 0 2 590 
9  Усього фінансових активів  282 574 3 787 623 286 984 
10  Нефінансові активи  21 474 0 0 21 474 
11  Усього активів  304 048 3 787 623 308 458 

   Зобов'язання      
12  Кошти банків  36 000 0 0 36 000 
13  Кошти клієнтів  181 040 2 287 39 183 366 
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14  Боргові цінні папери, емітовані банком  0 0 0 0 
15  Інші залучені кошти  0 0 0 0 
16  Інші фінансові зобов'язання  5 346 0 8 5 354 
17  Субординований борг  0 7 985 0 7 985 
18  Усього фінансових зобов'язань  222 386 10 272 47 232 705 
19  Нефінансові зобов'язання  13 451 0 0 13 451 
20  Усього зобов'язань  235 837 10 272 47 246 156 

21  Чиста балансова позиція  68 211 
              

(6 485) 576 62 302 
22  Зобов'язання кредитного характеру  32 194 0 0 32 194 

Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за звітний 
рік вказує на зосередженість діяльності Банку в основному в межах України. На країни 
ОЕСР припадає 3 787 тис. грн. фінансових активів та 10 272 тис. грн. фінансових 
зобов’язань. На інші країни припадає 623 тис. грн. фінансових активів та 47 тис. грн. 
фінансових зобов’язань. Ці дані свідчать про проведення Банком виваженої політики 
відносно розміщення та залучення коштів в інших країнах, що дозволяє Банку 
мінімізувати географічну концентрацію ризику. 

 

Таблиця 37.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 
попередній рік  

Рядок  Найменування статті  Україна  ОЕСР  Інші 
країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  
   Активи              

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  10 575 917 774 12 266 
2  Торгові цінні папери  180 0 0 180 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах  0 0 0 0 

4  Кошти в інших банках  50 991 0 0 50 991 
5  Кредити та заборгованість клієнтів  215 280 0 2 124 217 404 
6  Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 0 0 0 
7  Цінні папери в портфелі банку до погашення  0 0 0 0 
8  Інші фінансові активи  2 912 0 0 2 912 
9  Усього фінансових активів  279 938 917 2 898 283 753 
10  Нефінансові активи  17 756 0 0 17 756 
11  Усього активів  297 694 917 2 898 301 509 

   Зобов'язання      
12  Кошти банків  45 165 0 0 45 165 
13  Кошти клієнтів  172 898 1 264 70 174 232 
14  Боргові цінні папери, емітовані банком  10 105 0 0 10 105 
15  Інші залучені кошти  0 0 0 0 
16  Інші фінансові зобов'язання  4 251 0 8 4 259 
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17  Субординований борг  385 7 700 0 8 085 
18  Усього фінансових зобов'язань  232 804 8 964 78 241 846 
19  Нефінансові зобов'язання  1 531 0 0 1 531 
20  Усього зобов'язань  234 335 8 964 78 243 377 
21  Чиста балансова позиція  63 359 (8 047) 2 820 58 132 
22  Зобов'язання кредитного характеру  40 350 0 0 40 350 

 
 
 
 

Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний рік  

Рядок  Найменування статті  
На вимогу 
та менше 

1 міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 
до 12 
міс.  

Від 12 
міс. до 5 

років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Кошти інших банків  10 000 0 26 000 0 0 36 000 
2  Кошти клієнтів:  93 882 32 722 56 524 208 30 183 366 

2.1  Фізичні особи  49 696 30 815 51 380 208 30 132 129 
2.2  Інші  44 186 1 907 5 144 0 0 51 237 

3  Боргові цінні папери, 
емітовані банком  0 0 0 0 0 0 

4  Інші залучені кошти  0 0 0 0 0 0 
5  Субординований борг  0 0 7 985 0 0 7 985 

6  Інші фінансові 
зобов'язання  5 338 12 4 0 0 5 354 

7  
Поставочні форвардні 
контракти, загальна 
сума  0 43 0 0 0 43 

8  Поставочні форвардні 
контракти, чиста сума  0 43 0 0 0 43 

9  Фінансові гарантії  20 419 104 23  566 

10  Інші зобов'язання 
кредитного характеру  0 0 0 0 0 0 

11  

Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями  31 628 0 0 0 0 31 628 

Таблиця 37.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній рік  

Рядок  Найменування статті  
На вимогу 
та менше 

1 міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 
до 12 
міс.  

Від 12 
міс. до 5 

років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Кошти інших банків  14465 0 30700 0 0 45165 
2  Кошти клієнтів:  63642 18718 76115 15757 0 174232 
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2.1  Фізичні особи  31258 18148 69901 15757 0 135064 
2.2  Інші  32384 570 6214 0 0 39168 

3  Боргові цінні папери, 
емітовані банком  0 105 0 10000 0 10105 

4  Інші залучені кошти  0 0 0 0 0 0 
5  Субординований борг  0 385 0 7700 0 8085 

6  Інші фінансові 
зобов'язання  4259 0 0 0 0 4259 

7  
Поставочні форвардні 
контракти, загальна 
сума  148 0 0 0 0 148 

8  Поставочні форвардні 
контракти, чиста сума  148 0 0 0 0 148 

9  Фінансові гарантії  762 0 0 43 0 805 

10  Інші зобов'язання 
кредитного характеру  0 0 0 0 0 0 

11  

Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями  39 545 0 0 0 0 39 545 

 

 

Таблиці 37.10 «Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на 
основі очікуваних строків погашення за звітний рік» та 37.11  "Аналіз фінансових активів 
та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 
попередній рік" не заповнюються у зв’язку з використанням Банком аналізу ризику 
ліквідності за строками погашення на основі недисконтованих грошових потоків. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

Примітка 38. Управління капіталом  

          Головна мета Банку в процесі управління капіталом полягає в залученні та 
підтримці достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності й створення захисту від 
ризиків.  Величина капіталу визначає обсяги активних операцій Банку, розмір депозитної 
бази, можливості запозичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри наданих 
кредитів, величину відкритої валютної позиції та інші важливі показники, які істотно 
впливають на діяльність Банку. Для Банку актуальним  залишаються питання 
нарощування капітальної бази та підтримування  рівня достатності капіталу,  який 
забезпечив би довіру до Банку з боку вкладників, інвесторів, кредиторів та органів 
нагляду.   

       Банк збільшує свій капітал за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел.  

 Внутрішнім джерелом зростання капіталу є нерозподілений прибуток. 
 Зовнішним  джерелом зростання  капіталу є:  

- емісія акцій;  
- залучення капітальних боргових зобов’язань (субординований борг).  

         Адекватність капіталу – це здатність Банку своєчасно і в повному обсязі 
розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або 
інших операцій грошового характеру.  

        Протягом звітного періоду Банк дотримувався встановлених нормативів   
адекватності  капіталу.  

Значення нормативів адекватності капіталу  

Рядок Найменування статті Звітний рік  Попередній рік  

1  2  3  4  

1    Норматив адекватності регулятивного 
капіталу (Н2),(не менше 10%) 35,63 23,11 

2 
Норматив (коефіцієнт) співвідношення 
регулятивного  капіталу до сукупних 
активів (Н3),( не менше 9%) 

22,46 18,33 

Таблиця 38.1. Структура регулятивного капіталу  

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3  4  
  Регулятивний капітал банку 73 756 59 281 

1  Основний капітал (капітал 1-го рівня), з 
них: 62 886 46 504 

1.1  Фактично сплачений зареєстрований 
статутний капітал 43 280 43 280  

1.2 Внески за незареєстрованим статутним 
капіталом. 12 000 0 

1.3  Резервні фонди, що створюються згідно 8 009 3 695 
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із законами України 
1.4  Зменшення основного капіталу, з них: 403 471 

1.4.1  нематеріальні активи за мінусом суми 
зносу 403 462 

1.4.2  капітальні вкладеня у нематеріальні 
активи 0 9 

2  Додатковий капітал (капітал 2-го рівня), 
з них: 10 870 12 777 

2.2 Резерви під стандартну заборгованість 
інших банків 138 21 

2.3  
Резерви під стандартну заборгованість 
клієнтів за кредитними операціями 
банків 

305 369 

2.4  Результат переоцінки основних засобів 6 741 6 741 

2.5  

Результат поточного року (прибуток), 
що зменшений на суму доходів, 
неотриманих понад 30 днів з дати їх 
нарахування 

2 089 3 570 

2.6  Субординований борг, що враховується 
до капіталу  1 597 2 076 

       Відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 
05.02.2009 № 49  «Про окремі питання діяльності банків» до основного капіталу віднесено 
12 000 тис.грн. - сплачені, але незареєстровані внески до статутного капіталу, що за 
станом на кінець дня 31 грудня 2009 року обліковуються за балансовим  рахунком 3630 
«Внески за незареєстрованим статутним  капіталом».    

      Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року  Банк не працює на міжнародному рівні та 
не складає звітність за методом повної консолідації  згідно з вимогами Базельської угоди 
про капітал (далі - Угода), що визначено у Звіті про міжнародну конвергенцію оцінки 
капіталу та стандартів капіталу.  
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Примітка 39. Потенційні зобов’язання банку   
 
 За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року : 

 Банком надані на виконання до органів виконавчої служби виконавчі написи  на 
суму 331 763,83 грн., виконавчий лист суду на суму 90 998,29 грн., наказ господар-
ського суду на суму 1 767 157,82 грн., всього на загальну суму 2 189 919,94 грн.  
 у судах знаходились: 
- позов Банку про визнання недійсними державних актів на право власності на 
земельні ділянки 
- одинадцять позовів Банку про стягнення заборгованості з боржників;  
- апеляційна скарга Банку, як третьої особи у справі за позовом про розірвання 
кредитного договору;   
- касаційна скарга  за позовом про стягнення заборгованості з боржника; 
- заява Банку про визнання кредитором боржника у справі про визнання боржника 
банкрутом; 
- один цивільний позов у кримінальній справі про стягнення матеріальної шкоди. 

 
 На протязі звітного року у Банка виникали непередбачені податкові зобов’язання, 
пов’язані зі сплатою відсотків за кредитами, що були визнані сумнівними до погашення та 
по яким велися судові справи, а саме: 
- позичальниками - фізичними особами (6 осіб) сплачено 624 тис. грн., 
- позичальниками – суб’єктами підприємницької діяльності (2 особи)сплачено 6 тис. 
грн. 

 
 За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року. у Банку є контрактні зобов'язання з 
капітальних вкладень у основні засоби у сумі 8,4 тис. грн. (договора на послуги з монтажу 
ОПС банкоматів). Зобов’язань з придбання нематеріальних активів немає. 
 
 
Таблиця 39.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою  
        
Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  
1  2  3 4 
1  До 1 року  164 90 
2  Від 1 до 5 років  622 345 
3  Понад 5 років  0 0 
4  Усього  786 435 
 
 Загальна сума майбутніх мінімальних суборендних платежів, що, як очікується, 
будуть отримані за невідмовними угодами про суборенду за станом на кінець звітного 
року становить 265 тис. грн.  
 

Таблиця 39.2. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням  

Рядок  Найменування статті  Примітки  Звітний 
рік  

Попередній 
рік  

1  2  3  4  5  

1  Зобов'язання з кредитування, що надані     4 159 14 826 
2  Невикористані кредитні лінії     27 469 24 719 
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3  Експортні акредитиви     0 0 
4  Імпортні акредитиви     0 0 
5  Гарантії видані     566 805 

6  Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 
кредитуванням   0 0 

7  Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за 
мінусом резерву    32 194 40 350 

 
Існуючі в ПАТ «КБ «Інвестбанк» зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, що надані 

та невикористані кредитні лінії  відповідно до укладених договорів є відкличними. 
Гарантії, що надані Банком є безвідкличними. Для розрахунку 5 рядку використовувалися 
позабалансові рахунки  групи 902. 

В звітному році загальний обсяг зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, 
зменшився в 0,8 разів і склав 32 194 тис. грн., що на 8 156 тис. грн. менше у порівнянні з 
попереднім роком. Обсяг безвідкличних зобов’язань – гарантій та авалів зменшився на 
239 тис. грн. у зв’язку із закінченням строку дії договорів про надання гарантій. 

Фінансовий вплив зобов’язань, які пов’язані з кредитуванням є незначним і навіть 
майже відсутнім, це пов’язано з природою більшої частини зобов’язань, які є 
відкличними, та залежить від наявності у Банку ресурсів.  Їм не притаманний додатковий 
кредитний ризик, оскільки в випадку погіршення фінансового стану позичальника чи 
виникнення інших факторів, які можуть негативно вплинути на можливість позичальника 
повернути кредит, Банк має право припинити можливість користування позичальником 
кредитом, обмеживши, таким чином, рівень кредитного ризику.   
 
Таблиця 39.3. Активи, надані в заставу  
 
 Активів наданих в заставу, які перелічені у таблиці, у Банку  немає. Щодо залишків 
коштів  за  позабалансовим рахунком 9510, які за станом на кінець дня 31 грудня  2009р. 
становять в загальній сумі 36 000 тис.грн., обліковуються передані у заставу майнові 
права на залучені у інших банків міжбанківські депозити.    
 
 
Примітка 40. Облік хеджування 
      Банком не заповнюється в зв’язку з відсутністю операцій з хеджування. 
 
 
Примітка 41. Справедлива вартість фінансових інструментів  
 
 Справедлива вартість фінансових інструментів, що знаходяться  в активному обігу 
на організованих фінансових ринках на звітну дату, визначається за ринковими 
котируваннями або ціною дилерів, без вирахування витрат на здійснення операції. 
 Справедлива вартість всіх інших фінансових інструментів, що не мають активного 
обігу на ринку,  визначається з використанням відповідних методів оцінки, які включають  
використання чистої дисконтованої вартості, порівняння з ідентичними інструментами, 
стосовно яких існує інформація про ринкові ціни,  ціноутворення опціонів та інші 
відповідні методи оцінки.   
 На балансі Банку  фінансові активи та зобов'язання  відображені за справедливою 
вартістю, а саме : 

 Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінювалися за справедливою 
вартістю. Витрати на операції з придбання визнавалися за рахунками витрат під час 
первісного визнання таких цінних паперів.  
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 Кредити, вклади (депозити) оцінювалися за амортизованою собівартістю з 
використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації 
дисконту (премії) та нарахування процентів. Балансова вартість активів (наданих 
кредитів та розміщених депозитів), якщо перевищувала оцінену суму очікуваного 
відшкодування, визнавалося зменшення їх корисності шляхом формування 
спеціальних резервів за рахунок витрат Банку. 

 Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнавалися Банком за 
первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу 
складалася 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. 

 Інвестиційною нерухомістю визнавалася  земля чи будівля або частина будівлі, або 
земля і будівля, що перебувають у розпорядженні Банка з метою отримання 
орендних платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, а не для 
надання послуг або адміністративних цілей. Після первісного визнання об’єкта 
інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк здійснював за справедливою 
вартістю, з визнанням прибутку або збитку у разі її зміни.   

 Оцінка необоротних активів, які утримувані для продажу, здійснювалася за 
первісною вартістю (собівартістю), з визнанням  зменшення корисності.  

 Запаси матеріальних цінностей в обліку Банку відображалися за первісною 
вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов'язкові 
платежі (окрім тих, що згодом відшкодовуються Банку). 

  Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковувалися Банком як 
виданий кредит, на який поширюються вимоги щодо обліку кредитних, вкладних 
(депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики.  

 
 Інформація щодо методів та  припущень, які використовуються для оцінки 
справедливої вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань зазначено у Примітці 
1  „Облікова політика”. 
 Фінансові активи і зобов’язання, які відображені в балансі не за справедливою 
вартістю – відсутні. В зв’язку з чим  Таблиця 41.1. „Балансова та розрахункова 
справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, які не відображаються в балансі 
Банку за справедливою вартістю,   не заповнюється. 

Примітка 42. Операції з пов'язаними особами  

Таблиця 42.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 
грудня 2009 року  

Рядок  Найменування 
статті  

Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Асоційовані 
компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Торгові цінні 
папери    0  0    0  0    0 0   

2  

Інші фінансові 
активи, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 

  0  0    0  0    0 0   



 131 

 
 
 
 

визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах  

3  Кошти в інших 
банках                    

4  
Кредити та 
заборгованість 
клієнтів  

0 1 0 849 0 249 

5  
Резерв під 
заборгованість за 
кредитами  

0 0 0 1 0 2 

6  
Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж  

0  0    0  0  0 0   

7  
Цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення  

0  0    0  0  0 0   

8  
Інвестиції в 
асоційовані 
компанії  

0  0    0  0  0 0   

9  Інші активи  0  0    0  0  0 0   

10  

Довгострокові 
активи, 
призначені для 
продажу та активи 
групи вибуття  

0  0    0  0  0 0   

11  Кошти банків  0  0    0  0  0 0   
12  Кошти клієнтів  0 14109 0 2322 0 4363 

13  
Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком  

0  0    0  0  0 0   

14  Інші залучені 
кошти  0  0    0  0  0 0   

15  Резерви за 
зобов'язаннями  0  0    0  0  0 0   

16  Інші зобов'язання  0  0    0  0  0 0   

17  Субординований 
борг  0  0    0  0  0 7985   

18  

Зобов'язання, що 
пов'язані з 
довгостроковими 
активами, 
призначеними для 
продажу (чи 
групами вибуття)  

0  0    0  0  0 0   
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Таблиця 42.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний рік  

Рядок
  

Найменування 
статті  

Материнськ
а компанія  

Найбіль-
ші 

учасни-
ки 

(акціоне
-ри) 

банку  

Дочірні 
компанії

  

Провідний 
управлінськи
й персонал  

Асоційован
і компанії  

Інші 
пов'язан
і особи  

1  2  3 4 5 6 7 8 
1  Процентні доходи  0 0 0 145 0 62 

2  Процентні 
витрати   0 3 613 0 177 0 434 

3  
Резерви під 
заборгованість за 
кредитами  

0 0 0 0 0 0 

4  Дивіденди  0 0 0 0 0 0 

5  

Результат від 
торгових операцій 
з цінними 
паперами в 
торговому 
портфелі банку  

0 0 0 0 0 0 

6  

Результат від 
переоцінки інших 
цінних паперів, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах  

0 0 0 0 0 0 

7  
Результат від 
торгівлі іноземною 
валютою  

0 0 0 0 0 0 

8  
Результат від 
переоцінки 
іноземної валюти  

0 0 0 0 0 0 

9  Комісійні доходи  0 0 0 0 1 0 
10  Комісійні витрати  0 0 0 0 0 0 

11  

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

0 0 0 0 0 0 
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12  

Прибуток/(збиток)
, який виникає під 
час первісного 
визнання 
фінансових 
зобов'язань за 
процентною 
ставкою, вищою 
або нижчою за 
ринкову  

0 0 0 0 0 0 

13  
Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку на продаж  

0 0 0 0 0 0 

14  

Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку до 
погашення  

0 0 0 0 0 0 

15  Резерви за 
зобов'язаннями  0 0 0 0 0 0 

16  Інші операційні 
доходи  0 0 0 0 0 0 

17  

Доходи/(витрати) 
від дострокового 
погашення 
заборгованості  

0 0 0 0 0 0 

18  
Адміністративні та 
інші операційні 
витрати  

0 0 0 1 237 0 0 

19  
Частка прибутку 
асоційованих 
компаній  

0 0 0 0 0 0 

 
 

Таблиця 42.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за 
станом на кінець дня 31 грудня звітного року  

Рядок  Найменування 
статті  

Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Асоційовані 
компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Гарантії 
надані    0 

0 0 0 0 0 

2  Гарантії 
отримані    0 

0 0 0 0 0 

3  Імпортні 
акредитиви    0 

0 0 0 0 0 

 
Протягом звітного року Банк не здійснював операції з пов’язаними особами щодо 
отримання гарантій, надання гарантій, обслуговування імпортних акредитивів . 
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Таблиця 42.4. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами 
протягом звітного року  

Рядок  Найменування 
статті  

Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Асоційовані 
компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Сума кредитів, 
що надані 
пов'язаним 
особам 
протягом року  

0 1 0 379 0 80 

2  

Сума кредитів, 
що погашені 
пов'язаними 
особами 
протягом року  

0 1  0 519 0 238 

 
Протягом звітного року Банк мав кредитні та депозитні відносини з пов’язаними 

сторонами. Банк проводить виважену політику відносно операцій з пов’язаними 
сторонами. За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року пов’язаним з Банком особам 
надано кредитів на загальну суму 1099 тис. грн.,  що складає в загальному обсязі 0,51%.  

Методи оцінки активів, що використані в операціях  пов’язаних сторін,  не 
відрізняються від загально встановлених.  
 

Таблиця 42.5. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 
грудня попереднього року  

Рядок
  

Найменування 
статті  

Материнськ
а компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери
) банку  

Дочірні 
компанії

  

Провідний 
управлінськи
й персонал  

Асоційован
і компанії  

Інші 
пов'язан
і особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Торгові цінні 
папери    0  0    0  0    0 0   

2  

Інші фінансові 
активи, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах  

  0  0    0  0    0 0   

3  Кошти в інших 
банках                    

4  
Кредити та 
заборгованість 
клієнтів  

0 0 0 956 0 617 
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5  
Резерв під 
заборгованість 
за кредитами  

0 0 0 1 0 21 

6  
Цінні папери в 
портфелі банку 
на продаж  

  0  0    0  0    0 0   

7  
Цінні папери в 
портфелі банку 
до погашення  

  0  0    0  0    0 0   

8  
Інвестиції в 
асоційовані 
компанії  

  0  0    0  0    0 0   

9  Інші активи    0  0    0  0    0 0   

10  

Довгострокові 
активи, 
призначені для 
продажу та 
активи групи 
вибуття  

  0  0    0  0    0 0   

11  Кошти банків    0  0    0  0    0 0   
12  Кошти клієнтів    0 0   0   1728 765   18830   

13  

Боргові цінні 
папери, 
емітовані 
банком  

  0  0    0  0    0 0   

14  Інші залучені 
кошти    0  0    0  0    0 0   

15  Резерви за 
зобов'язаннями    0  0    0  0    0 0   

16  Інші 
зобов'язання    0  0    0  0    0 0   

17  Субординований 
борг    0  0    0  0    0 7700   

18  

Зобов'язання, що 
пов'язані з 
довгостроковим
и активами, 
призначеними 
для продажу (чи 
групами 
вибуття)  

  0  0    0  0    0 0   

Таблиця 42.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній 
рік             

Рядок  Найменування 
статті  

Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Асоційовані 
компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Процентні доходи  0 0 0 80 0 73 
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2  Процентні 
витрати  0 67 0 155 22 2 195 

3  
Резерви під 
заборгованість за 
кредитами  

0 0 0 0 0 0 

4  Дивіденди  0 0 0 0 0 0 

5  

Результат від 
торгових операцій 
з цінними 
паперами в 
торговому 
портфелі банку  

0 0 0 0 0 0 

6  

Результат від 
переоцінки інших 
цінних паперів, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю з 
визнанням 
результату 
переоцінки у 
фінансових 
результатах  

0 0 0 0 0 0 

7  
Результат від 
торгівлі іноземною 
валютою  

0 0 0 0 0 0 

8  
Результат від 
переоцінки 
іноземної валюти  

0 0 0 0 0 0 

9  Комісійні доходи  0 0 0 0 1 0 
10  Комісійні витрати  0 0 0 0 0 0 

11  

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

0 0 0 0 0 0 

12  

Прибуток/(збиток), 
який виникає під 
час первісного 
визнання 
фінансових 
зобов'язань за 
процентною 
ставкою, вищою 

0 0 0 0 0 0 
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або нижчою за 
ринкову  

13  
Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку на продаж  

0 0 0 0 0 0 

14  

Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку до 
погашення  

0 0 0 0 0 0 

15  Резерви за 
зобов'язаннями  0 0 0 0 0 0 

16  Інші операційні 
доходи  0 0 0 0 0 0 

17  

Доходи/(витрати) 
від дострокового 
погашення 
заборгованості  

0 0 0 0 0 0 

18  
Адміністративні та 
інші операційні 
витрати  

0 0 0 1 081 0  

19  
Частка прибутку 
асоційованих 
компаній  

0 0 0 0 0 0 

 
 

Таблиця 42.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за 
станом на кінець дня 31 грудня попереднього року  

Рядок  Найменування 
статті  

Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Асоційовані 
компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Гарантії 
надані  0 

0 0 0 0 0 

2  Гарантії 
отримані  

0 0 0 0 0 0 

3  Імпортні 
акредитиви  

0 0 0 0 0 0 
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Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами 
протягом попереднього року  

Рядок  Найменування 
статті  

Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Асоційовані 
компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Сума кредитів, 
що надані 
пов'язаним 
особам 
протягом року  

  0 0   0     1127 0     687 

2  

Сума кредитів, 
що погашені 
пов'язаними 
особами 
протягом року  

 0   0   0    380   0   319 

 

Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу  

Звітний рік  Попередній рік  
Рядок  Найменування статті  

витрати  нараховане 
зобов'язання  витрати  нараховане 

зобов'язання  
1  2  3  4  5  6  
1  Поточні виплати працівникам  779   163   506   137   

2  Виплати по закінченні трудової 
діяльності   0   0  0   0   

3  Інші довгострокові виплати 
працівникам    0   0  0   0  

4  Виплати при звільненні    0   0   0   0 

5  Виплати інструментами власного 
капіталу банку    0   0   0   0 

 

Примітка 45. Події після дати балансу  

          У Банку відсутня інформація про суттєві категорії подій, які не коригують після 
дати балансу, які є суттєвими і які можуть впливати на економічні рішення користувачів.  
          Але слід зазначити, що в 2009 році  Банком закінчено  розміщення акцій додаткової 
емісії в сумі 12 000 тис.грн. Національним банком України 14 січня 2010 року здійснено 
запис до Державного реєстру банків про реєстрацію змін до статуту Банка у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу до 55 280 тис.грн.  Збільшення  відбувалось  шляхом 
збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості 1 грн. у розмірі 12 000 тис.грн. 
за рахунок   додаткових грошових внесків акціонерів. 
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Примітка 46.  Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного 
аудиту. 
 
Повне найменування юридичної особи: Аудиторська фірма «Респект» у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю; 
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:     20971605; 
 
Місцезнаходження:        65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10; 
 
Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 
№ 503025, дата проведення реєстрації - 18.03.1994, місце проведення державної реєстрації 
- Виконавчий Комітет Одеської Міської Ради, номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб 1 556 107 0002 011120. 

Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру  аудиторських фірм 
та аудиторів  № 0135, затверджене Рішенням Аудиторської палати України за № 98 від 26 
січня 2001, термін дії якого продовжено до 15 грудня 2010 року рішенням Аудиторської 
палати України № 156/6 від 15 грудня 2005. 

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до 
Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: реєстраційний 
номер 227, серія та номер: АБ 000201, строк дії свідоцтва з 15.03.2007року до 15.12. 2010 
року. Внесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 15 березня 2007 року № 553. 
 
Аудитор Швець Олена Олександрівна .  
Сертифікат аудитора серії «А» № 005981, виданий на підставі Закону України «Про 
аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України № 152 від 19 липня 2005 
року , що чинний до 19 липня 2010р.     
 
Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до 
реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
надають послуги на ринку цінних паперів: реєстраційний номер 1038, серія та номер: АА 
000966, дата видачі свідоцтва 04.10.2005, строк дії свідоцтва до 19 липня 2010 року. 
Унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 04 жовтня 2005 року № 512. 
 
Аудитор Швець Юрій Анатолійович.  
Сертифікат аудитора банків № 0047 виданий згідно рішення Аудиторської палати 
України  від 29 жовтня 2009  № 207/ 2, термін чинності якого продовжено до 01 січня 
2015 року.   
 
Висновок проведеного аудиту.  

 
Аудиторською фірмою «Респект» у вигляді ТОВ висловлено безумовно-позитивну 

думку про відповідність річної фінансової звітності  дійсному фінансовому стану Банку. 
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Аудиторська фірма «Респект» у вигляді ТОВ підтвердила, що річна фінансова 
звітність Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року складена відповідно до вимог 
законодавства України та  достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний 
фінансовий стан Банку за станом на кінець дня  31 грудня 2009 року.  

.  

.  

 Голова Правління ________________О.М.Резніченко 
                                   (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

 Головний бухгалтер _______________О.В.Парасіч 
                                    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

"10"  лютого  2010 року  


